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ΕΤΟΣ Α'. Φεβρουάριος Φ ΓΛ Λ Α Δ ΙΟ Ν  Ε '.

ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ

Έλπίζων δτι οί φι)>όμουσοι συνδρομηταί τοΰ διδακτικωτάτου 
άμα καί ώφελιμωτάτου περιοδικού τούτου συγγράμματος θά άνα- 
γνώσωσ: μετά τίνος ένδιαφέροντος τά περί τοΰ βίου της πολυ
πληθέστατης και ύπό πολλάς έπόψεις άξιολογωτάτης ταύτης 
ομοταξίας τών μαλακίων, προτίθεμαι νά έκθέσω διά βραχέων 
καί δσω τό δυνατόν εύληπτότερον παν δ,τι εφαρμόζεται έν γένει 
εις τήν ομοταξίαν τών μαλακίων καί δύναται νά συντελέση είς 
συαπλήρωσιν τής ιστορίας αύτών, παρα7^είπων τά ίδιάζοντα είς 
άτομα ή καί είς είδη. Έπιτραπήτω μοι δέ χάριν σαφηνείας καί 
μείζονος ώφελείας νά παραθέσω ένταΰθα συνοπτικήν ύποδιαίρε- 
σιν τής ομοταξίας ταύ,της· διότι, άφ’ ενός μέν πάντες σχεδόν 
άναγνωρίζομεν τό ωφέλιμον καί τό τερπνόν όπερ παρέχει ήμΐν 
ή κατ’ επιφάνειαν μόνον γνώσις τών διαφόρων τής Φυσικής ιστο
ρίας αντικειμένων, Οαυμάζομεν δηλαδή τά άπειρα τής φύσεως 
οντα, τά χρώματα, τό σχήμα τήν κατασκευήν αύτών κτλ. άλλ’ 
άφ’ ετέρου, προκειμένου νά έξετάσωμεν έπιστημονικώτερον εν 
έκαστον τούτων, τάχιστα παραιτούμεθα πάσης περαιτέρω σπου
δής καί ουδόλως όκνοΰμεν νά έπιφέρωμεν διά τούς περί τά τοι- 
αΰτα ασχολούμενους τό τοΰ Δάντου:

«Non ragioniam di lor, ma guarrla c p a ss a » .

Τά Μαλάκια ύποδιαιροΰνται εις έξ τάξεις· 1) Τά χ ι τ ω ν ο -



φόρα ή Π ε ρ ί γ υ μ ν α  οι ον Άσκίδια, Σάλπαι κτλ. 2) Τά Ά/ε-  
φ α λ α  ή Κ ο ρ μ ό π ο δ α  οιον, Όστρεα, Μελεαγρίδες ή'τοι Ό - 
στρεα μαργαριτοφόρα, Κτένες, Άνόδοντες, Μύτιλοι κτλ. πάντα 
δίκογχα καί υδρόβια. 3) Τ ά Β ρ α χ ι ο ν ό πο δα .  Τής τάξεως ταύ- 
της ευαρίθμους τύπους άπαντώμεν έν τη παρούση έποχή, οιον 
Κρανίας, Γλωττίδας, Τρεπανίδια καί άλλα τινα, έν ώ κατά τήν 
άπέραντον διάρκειαν του σχηματισμού τών πρωτογενών τής 
Γής στρωμάτων, τά τότε πελάγη άπειρα ήρίΟμουν βραχιονο- 
πόδων είδη υποδιαιρούμενων είς πολλά γένη. Πάντα τά τής τά
ξεως ταύτης είσί ώς και τά τών δύο προηγουμένων τάξεων 
ακέφαλα και δίκογχα. 4) Τά Π τ ε ρ ό π ο δ α  άτινά είσι πάντα 
θαλάσσια ούδέποτε πλησιάζουσι τάς άκτάς καί δέν ύπερβαί- 
νουσι τό μήκος ενός δακτύλου. Ένταΰθα άνάγεται τό είδος 
Κλειώ, έξ ου τρέφονται τό πλειστον αί Φάλαιναι. 5) Τ ά Γ α- 
σ τ ε ρ ό π ο δ α ,  τά πολυπληθές-ερα πάντων τών Μαλακίων. Τινά 
τούτων είσί χερσαία, ώς οί Λείμακες, Κοχλίαι οί χερσαίοι κτλ. 
τά δέ πλεΐστα υδρόβια, οιον, Πεταλίδες, Στρόμβοι, Τροχοί, Πορ· 
φύραι κτλ. Είς άπαντα τά στρώματα τής Γής εύρίσκομεν λεί
ψανα τών κογχοφόρων Γαστεροπόδων. 6) Τά Κ ε φ α λ ό π ο δ α ,  
άτινα άποτελοΰσι τήν ύψηλοτέραν βαθμίδα. Τοιαΰτα εισίν οί 
Όκτάποδες, αί Σηπίαΐ, αί Τευθίδες, οί Άργοναΰται κτλ.

Μετά τήν συντομωτάτην ταύτην ύποδιαίρεσιν τών Μαλακίων 
μεταβαίνομεν είς τό προκείμενον. Τά Μαλάκια εχουσιν, ώς καί 
πάντα τά έν τή φύσει άπαντώντα ένόργανα οντα, ίδίαν ιστο
ρίαν, ίδια γνωρίσματα, δι’ ών διακρίνονται από τών πλησιεστέ- 
ρων αύτοΐς, πρός δέ τροφήν καί θέσιν ίδιαν έν τη οικονομία τής 
φύσεως.

Πάντα σχεδόν τά Μαλάκια κατά τήν νηπιακήν αύτών ήλι- 
κίαν όμοιάζουσι πρός άλληλα πολλώ μάλλον ή κατά τήν έφη- 
βικήν αύτών ηλικίαν, καί ή μορφή τών νέων ύδροβίων Μαλακίων 
διαφέρει τής τών γονέων αύτών τοσοΰτον, δσον διαφέρει ή κάμ
πη τής ψυχής έν τή τάξει τών έντόμων. Ή  άναλογία όμως 
αύτη άναστρέφεται έν τούτω δτι άπαντα τά μικρά τών Μαλα
κίων είσί νήκται, έν ω τά .ώριμου ηλικίας άκινητοΰσι, δηλαδή
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Ιχευτι μόνιμον διαμονήν η άπλώς μόνον βαδίζουσι. Τά νέα λοι
πόν Μαλάκια δύνανται τή βοηθεία τών πτερυγίων αύτών καί 
τών ωκεάνιων ρευμάτων νά διασπείρωσι περιηγούμενα τό γένος 
των πανταχοΰ δπου εύρίσκουσι κλίματα καί περιστάσεις καταλ
λήλους τώ βίω αύτών. Μυριάδες δέ τοιούτων μικρών περιηγη
τών παρασυρόμενα ύπό τών γευμάτων έκ τών παραλίων είς τά 
άναπεπταμένα πελάγη έξαφανίζονται καί αί λεπταί αύτών καί 
εύθραυστοι κόγχαι συσσωρευόμεναι είς τόν βυθόν τής θαλάσσης 
συντελοΰσι τά μέγιστα είς τόν σχηματισμόν τών διά τής καθι- 
ζήσεως παραγομένων ύδατογενών τοΰ φλοιοΰ τής Γής στρω
μάτων.

Πάντα εχουσι κατά τήν παιδικήν αύτών ήλικίαν κόγχην, δι’ 
■ης προφυλάσσωνται, καί τινά μέν κρύπτονται έπί τινα χρόνον 
ύπό τήν κόγχην τών γονέων των, άλλα δέ πάλιν κατασκευά- 
ζουσι λεπτότατα νήματα έν είδει μετάξης, δι’ ών προσκολλώ- 
μενα έπί τών βράχων άποφεύγουσι τήν φοράν τών ρευμάτων 
τά δέ μικρά δίκογχα οιον Όστρεα, Μύτιλοι κτλ. (στρείδια, μύ
δια) εχουσι καί όφθαλμούς δπως όδηγώνται είς τήν έκλογήν 
τοΰ καταλληλοτέρου τής διαμονής των τόπου.

Ημέρας τινάς μετά τόν πλάνητα τοΰτον βίον τά μέν προω- 
ρισμένα είς άκινησίαν προσκολλώνται είς τον τόπον, έν ώ προ- 
τίθενται νά διέλθωσι τό ύπόλοιπον τής ζωής των. Λόγου χά- 
ριν τά χιτωνοφόρα (άσκίδια) συγκολλώνται μετά τίνος φύκους 
•η λίθου, ή Φολάς καί ό Λιθόδομος άμφότερα δίκογχα σκάπτου- 
σιν έντός τών τίτανούχων πετρωμάτων δώματα έν οΐς διαβιοΰ- 
σιν.1 Οί Σωλήνες είσδύουσιν έντός τής άμμου ή κρύπτονται είς 
τάς πηλώδεις άκτάς, ό Μύτιλος νήθει τό καλώδιον τής άγκυ
ρας του, τά ’Όστρεα καί οί Σπόνδυλοι (Spondylus Gaederopus κοι
νώς Γαίδουροπόδαρα) προσκολλώνται έπί τοΰ πυθμένος διά τών

1 ΑΙ φολάδες κα ι οί λιΟόδομοι σκάπτουσ ι συνηΟέστατα τα  δώ μ ατα  τω ν  Ιντος 
*ϊων άκ τα ίω ν  π ετρ ω μ ά τω ν , κ α ί ε!? τη ν  α ύτη ν  Επιφάνειαν τοΰ υδατος. Οί δ'ε Ι ’ίω -  
λόγοι οδηγούμενοι έκ τώ ν  οπών α ύ τώ ν  προσδιορίζουσι τά  παράλια  κα ί τό ύψος τώ ν  
άρχαίων θαλασσών. Ο ύτω  πλησ ίον τ ή ς  Ν εαπόλεως σ τή λα ι τ ιν ες  σωζόμενα ι τοΰ 
ναοΰ τοΰ Σεράπιδος φεροιισι το ια ύ ια ς  όπάς λιθοδομών δι ών γνωρ ίζομεν δτι ή ε π ι
φάνεια τή ς  Οαλάσβης ήτο πρό α ιώ νω ν τ ινώ ν  χαμηλότερα .

9*



άκανθων καί τών φυλλωδών ελασμάτων τών κογχών αυτ^ν, 
Οια δε διατηροΰσι καθ’ δλον αύτών τον βίον τήν δύναμιν τοΰ 

νήχεσθαι, δταν θέλωσι, καί μεταβάλλουσι τόπον είτε περιοδι- 
κώς εί'τε πρός άναζήτησιν τροφής, πλέουσι κατά διαφόρους τρό
πους. Μεταξύ τούτων Μύτιλος ό ποτάμιος προβαίνει συστελλων 
και διαστέλλων άλληλοδιαδόχως τόν εύκαμπτόν του πόδα, οί 
δέ κτένες (κοινώς κτένια) προβαίνουσι δι’ άλμάτων άνοίγοντες 
και κλείοντες ταχέως τάς ποικιλοχρόους κόγχας των, πάντα τά 
Γαστερόποδα έρπουσιν ώς ό κοινός κοχλίας ό κηπαΐος, οι Λι
μναίοι όλισΟαίνουσιν έπι της έπιφανείας του ΰδατος εχοντες τήν 
κόγχην πρός τά κάτω, αί Σηπίαι πλέουσι κατά τρόπον όλως 
άξΐίπερίεργον, διότι προχωροϋσιν εχουσαι τήν μέν κεφαλήν τρός 
τάκάτω τούς δέ πλοκάμους άναπεπταμένους βοηθοΰνται δέπρός 
τούτοις ύπό τών πτερυγίων αύτών καί διά τών συστολών της 
ά' απνευστικής των κοιλότητος δϊ’ ών έκπέμπουσι βιαίως τό έν 
αυτή συναγόμενον ΰοωρ, ή δέ Τευθίς (κοινώς καλαμάρ») δΰνα- 
ται πλήττουσα διά τής ούρας της τήν επιφάνειαν τοΰ ύδατος 
νά ί'πταται εις τόν άέρα ώς πτερωτός ιχθύς.1 Διά τών πι,ντοίων 
τούτων μέσων τά Μαλάκια διεδόθησαν εις άπαντα τής Γης τά 
μέρη.

Τά Γαστερόποδα τά χερσαία έπιζητοϋσι τούς υγρούς τόπους, 
τά δάση καί τούς προσήλιους τόπους, άναβαίνουσι τά δένδρα 
καί σκάπτουσιν έν τή Γή. Τινά τούτων ώς οί Λιμναίοι ζώσιν έν 
τοΐς γλυκέσιν υδασι καί άνέρχονται είς τήν επιφάνειαν τοΰ υδα- 
τος όπως άναπνεύσωσιν άπ’ εύθείας τόν ατμοσφαιρικόν άέρα2,

1 Κ ατα τα ς  παρατηρήσει? τοϋ Owen.
2 Έ ντό ς  τοϋ σώ μ ατος κ α ί ιδ ίω ς  τή ς  α να πνευσ τ ική ς κο ιλότητος τώ ν  Λ ιμ να ίω ν  

το ύτω ν  είσδύουσι κα ί δ φ ίσ τα ντα ι τα ς  πρ ώ τα ς  αύ τώ ν  μεταμορφώσεις οί σπόροι π ο λ 
λ ώ ν  παρ ασ ίτω ν σ κω λή κω ν. 01  σπόροι ουτοι ή κυστίκερκοι καταπ ινόμενο ι υπό νησ
σών ή άλλω ν παρυδατίω ν π τη νώ ν  μεταμορφοΰντα ι εν α ύτο ΐς  ε ίς  τα ιν ία ς . Έ ν 'ο τ ε  οί 
σπόροι τώ ν  παρασ ίτω ν το ύτω ν σκω λήκω ν κ α τα π ίνο ντα ι ά π ’ εύβείας Οπό τώ ν  προ
β άτω ν Ιντός τοΰ ήπατος τώ ν  οποίων μεταμορφοΰντα ι ε ις  τους μονοστόμους κα/ου- 
μένους κα ί διστόμους παραο ίτους σκώ ληκας. Περί τώ ν  μ εταμορφώσεω ν κ α ί τώ ν  
μ ετα να σ τεύσ εω ν  τ ών φθοροποιών το ύτω ν έντομοζω αρίω ν θα πραγματευθώ μ εν ιδ ια ι
τέρ ω ς, είς άλλν^ν π ερ ίσ ιασ ιν .

άλλα δέ πάλιν ένδιαιτώνται έν τοΐς άλιπέδοις. Έάν ή'δη έξετά- 
σωμεν τά έν τή θαλάσση βιοΰντα Μαλάκια βλέπομεν ό'τι έκά- 
στη ζώνη έ'χει τά ίδια αύτή Μα7^άκια. Ή  ΙΙεταλίς λ. χ. καί τινα 
άλλα Τροχοειδή ευρίσκονται πάντοτε εις τήν αύτήν σχεδόν τοϋ 
υδατος έπιφάνειαν, άλλα δέ ώς οί ιδίως Τροχοί καλούμενοι καί 
Πορφύραι ένδιαιτώνται εις ζώνην κατωτέραν μεταξύ των φυ- 
κών. Τά καλλίχροα τών Τροπικών κογχύλια εύρίσκονται σχεδόν 
πάντοτε είς τά άβαθή τής θαλάσσης μέρη, τά ’Όστρεα (όστρει- 
δια) είς βάθος έννέα σχεδόν, οί δέ Κτένες είς τριάκοντα ή τεσ
σαράκοντα μέτρων βάθος, πολλά δέ Τρεπανοειδή είς ετι βαθυ- 
τέρας ζώνας, ενίοτε δέ εύρίσκομεν Μαλάκια καί έν αύταΐς άκόμη 
ταΐς πολικαΐς θαλάσσαις είς βάθος εκατόν όγδοήκοντα μέτρων. 
Τά κομψότατα κατά τήν κατασκευήν καί τά χρώματα Πτερό- 
ποδα καί πολλά άλλα διάγοντα βίον πλάνητα ουδέποτε προσπε- 
λάζουσιν είς τάς άκτάς, καί πολλά έξ αύτών στόλου? μεγίς·ους 
άποτελοΰντα άκολουθοΰσι κατά τάς περιηγήσεις αύτών τάςπλω- 
τάς έκείνας νήσους τοΰ Ώκεανοΰ τάς σχηματιζομένας έξ είδους 
τινός φυκών έπιμηκεστάτων τών καλουμένων Σαργάσων καί 
τρέφονται έκ τής άπατηλής αύτών χλόης.

Ή  τροφή τών Μαλακίων συνίσταται είς φυτά, είς παρεγχυ- 
ματικά ζωύφια καί ζώα ετι τελειοτέρου όργανισμοΰ. Πάντα τά 
χερσαία Γαστερόποδα είναι φυτοφάγα καί γνωστή είναι είς τούς 
γεωργούς καί τούς κηπουρούς ή καταστροφή ήν προξενοΰσιν είς 
τούς άγρούς, πρό πάντων ή μικρά φαιά λείμαξ ύφ’ ής κατας·ρέ- 
φονται πολλάκις έξ ολοκλήρου σιτοφόροι άγροί. Πολλά έξ αύ
τών έκλέγουσι κατά προτίμησιν φυτά τινα, άγαπώσι καθ’ υπερ
βολήν τούς πισούς καί τάς κράμβας άποστρέφονται δέ πολύ τό 
λευκόν σίνηπι καί άσιτοΰσι ή μεταβάλλουσι τόπον διαμονής έφ 
όσον τό φυτόν τοΰτο κατέχει τό έδαφος.1 Είδη τινά ώς ή Ελιξ 
(κοχλίας) τών υπογείων τρέφονται έκ φυτών κρυπτόγαμων ή 
μεμαραμμένων φύλλων έν άποσυνθέσει εύρισκομένων. Οί λει- 
μακες προσελκύονται συνήθως ύπό τής όσμής τών άμανιτών

1 Πρός καταστροφήν τώ ν  Ιπ 'β λα β ώ ν  το ύτω ν μ αλα κ ίω ν  μ ετεγειρ ίζοντο  τό α λα ς , 
απεδείχθη  όμω ς S t ’, αρα ιότατη  δ ιάλυσ ις άσβεστου είνα ι ε τ ι άπ ο τελεσμ α τικω τέρ α .
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καί άλλων ουσιών· διό καί βλέπομεν πολλάκις αύτούς περιδια- 
βάζοντας έν καιρώ μάλιστα νυκτός έν τοις πλυντηρίοις τών 
μαγειριών καί έντός τών όχετών ενθα χύνονται όσμηραί ΰλαι ή 
οπου έσχηματίσθησαν διά τοΰ χρόνου τάπητες έξ άμανιτών, 
βρύων καί άλλων κρυπτογάμων. Μεταξύ τών θαλασσίων γαστε
ροπόδων τά έχοντα τέλειον στόμα (ilolostomata) είναι σχεδόν 
πάντα φυτοφάγα καί διά τοΰτο ένδιαιτώνται πάντοτε εις τά άβα- 
θή τής θαλάσσης μέρη καί παρά τάς άκτάς, ενθα βλαστάνουσιν 
άφθόνως τά φύκη, εις βάθος δέ είκοσιν εξ μέτρων μόλις άπαν- 
τώνται φυτικά τινα προϊόντα, άλλ’ ένταΰθα τά φυτά αντικαθί
στανται ύπό τών κοραλίων καί τών κερατωδών ζωοφύτων άτινα 
παρέχουσι τοΐς Μαλακίοις στερεωτέραν καί Ορεπτικωτέραν τρο
φήν. Ιίάντα τά δίκογχα Μαλάκια (όστρεα, μύτιλοι κτλ.) τρέ
φονται έκ παρεγχυματικών ζωϊφίων καί μικροσκοπικών φυτών 
άτινα φέρονται πρός αυτά διά τοΰ ρεύματος τοΰ άδιαλείπτως 
τηρουμένου διά τών παλτικών αύτών λαχνών.

Ταΰτα περί τής τροφής τών φυτοφάγων Μαλακίων. Τά δέ 
ζωοφάγα, έάν έξαιρέσωμεν τά κεφαλόποδα (όκτάποδες, σηπίαι, 
κτλ.), τρέφονται ιδίως έξ άλλων Μαλακίων καί έκ ζώων κατω- 
τέρας τάξεως, δηλαδή ζωοφύτων, επειδή όόργανισμός των είναι 
τοιοΰτος ώστε νά μή δύνανται νά καταδιώκωσι καί νά καταστρέ- 
φωσι ζώα άλλων τάξεων. Πολλά Μαλάκια εύρίσκονται άδιαλεί
πτως εϊς πόλεμον εναντίον άλλων συγγενών αύτοΐς καί κυριεύ- 
ουσιν αυτά έξ εφόδου. Είς μάτην τά δυστυχή δίκογχα κρύπτον
ται έν ταις κόγχαις αύτών* διότι ό έχθρός των ώπλισμένος διά 
γλώσσης έχούσης σκληροτάτους όδόντας καί κατεσκευασμένης 
έν είδειρίνης, διαπερα καί τήν ίσχυροτέραν κόγχην, καί κατα- 
τρώγει διά τής όπής τό έν αύτή ζώον. Διά τοΰτο εύρίσκομεν είς 
τάς άμμώδεις παραλίας άπειρον πλήθος κογχών μονοκόγχων 
κοί δικόγχων Μαλακίων φερόντων όπάς κανονικωτάτας έπ’ αύ
τών. ΙΙολλαί δέ τοιαΰται τετρυπημέναι κόγχαι άπαντώσιν είς 
διάφορα τριτογενή πρό πάντων στρώματα λείψανα προκατα
κλυσμιαίων συμποσίων. Τά δέ σιφονόστομα Γαστερόποδα, οιον 
Στρόμβοι κτλ. δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς τά αντίστοιχα τών

'Υ α ινώ ν διότι τρέφονται έκ τών λειψάνων ιχθύων καί άλλων 
ζώων άτινα έπιπολάζουσιν είς τάς άποτόμους καί πετρώδεις 
άκτάς τής θαλάσσης.

Καί ταΰτα μέν έπί τών ακτών καί τοΰ πυθμένος τής θαλάσ
σης. Είς δέ τά άναπεπταμένα πελάγη βλέπομεν τάς Τροπιδο- 
φόρους καταδιωκούσας τάς άποπλεούσας Άκαλήφας καί τόν 
ώραΐον Αργοναύτην είς πάσας σχεδόν τάς θαλάσσας. Ά λλά  
πάντα ταΰτα τά γένη ύπερβαίνουσι κατά τήν άρπαγήν καί τό 
θηριώδες αί Τευθίδες καί αί Σηπίαι, αίτινες καταβιβρώσκουσαι 
καί ίχθΰς, δικαίως κατέχουσι μεταξύ τών συγγενών των τήν 
υψηλοτέραν βαθμίδα έν τοΐς Μαλακίοις.

Ά λ λ ’ έάν άφ’ ένός τά Μαλάκια ήναι άδηφαγίστατα, άφ’ έτε- 
ρου παρέχουσι τροφήν είς πολλά άλλα οντα έκπληροΰντα τοι- 
βυτοτρόπως τον γενικόν καί άμείλικτον τής φύσεως νόμον τόν 
συνιστάμενον είς τό «τ ρ ώ γ ε  ι ν καί τ ρ ώ γ ε σ θ α ι »  (Woodward). 
Πόσας μυριάδας όστρέων, κοχλιών, μυτίλων, στρόμβων, πορφυ
ρών, κτλ. δέν καταναλίσκουσιν οί άνθρωποι είς άπαντα τά μερη 
τής γής ;  Είς πάντα σχεδόν τά παράλια τής Μεσογείου θαλασ
σής τά Μαλάκια, τά μαλακοειδή (άσκίδια, χάβαρα κτ.) και τινα 
τών ζωοφύτων, οΤον έχινοι, συνιστώσιν έν μερει τήν τροφήν τοΰ 
λαοΰ. Έν τή εσπερία Ευρώπη είς τά πολυτελεστερα δείπνα και 
αύτά προσέτι τών τής μετρίας τάξεως πολιτών άν δέν παρατεθώσι 
καί δωδεκάδες τινές Όστρέων, θεωροΰνται έλλιπεστατα. Είς 
πάντα σχεδόν τά παράλια τής ’Ιταλίας, ιδίως δέ είς τά βόρεια 
παράλια τής Γαλλίας πλησίον τοΰ Cherbourg, τοΰ H4rre, είς τον 
St Waast Lahougue κτλ. τρέφουσιν άπειρους μυριάδας όστρέων, 
τά όποια άλιεύοντες κατ’ ετος έν τή νεανική αύτών ηλικία άνα- 
τρέφουσιν, έως ου καταστώσι κατάλληλα πρός βρώσιν, έντος 
έκτεταμένων όστρεοκομείων, μόλις καλυπτομένων ύπό τής θα
λάσσης έν καιρώ τής παλίρροιας. Έν καιρώ σιτοδείας οί πτω
χοί κάτοικοι τής Σκωτίας καί τής ’Ιρλανδίας καταναλίσκουσι 
πλήθος άπειρον κογχυλίων1. Πολλά πρός τούτοις μαλάκια μετα-

4 Hugh M i l l e r ’ s «Scenes and legends o f  the North o f  Scotland».

0 !  ®ωρ&ϊ τώ ν  τ ή ς  τρ α π ίζη ς  λ ε ιψ ά νω ν , ά τ ιν*  εύρίΟηαχν έν το ια υ ττ ι άφΑονία έν
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χειρίζονται οί ’Ά γγλο ι ώς δέλεαρ εις τήν αλιείαν τοΰ ’Ονίσκου1̂ 
πρό πάντων δέ τάς τευθίδας και τάς πεταλίδας.

Εκτός τών ανθρώπων τά μαλάκια εχουσι και άλλους πολλούς 
έχθρούς μεταξύ τών ζώων, οιον τάς Φαλαίνας αίτινες τρέφον
ται συνήθως έκ μικρών Πτεροπόδων έπιπλεόντων κατά μυριά
δας έπ'ι της έπιφανείας τής θαλάσσης, τούς κάστορας καί τά δι· 
δελφή τής νοτίου Αμερικής άτινα φοιτώσιν είς τά. άλίπεδα πρός 
άγραν μαλακίων, τά θαλάσσια πτηνά άτινα καταστρέφουσιν 
ιδίως τά είδη τά διαιτώμενα είς τάς άκτάς, και τέλος τούςίχθΰς, 
οί'τινεςκαταβιβρώσκουσι μέγαν αριθμόν μαλακίων. Τό δέ περιερ- 
γότερον είναι ότι τά μαλάκια καθίστανται βορά ζώων άτελε- 
στέρων καί κατεχόντων κατωτέραν βαθμίδα έν τή σειρά τοΰ ζωϊ- 
κοΰ βασιλείου. Ούτως ο ί’Αστέρες (κοινώς Σταυροί' καταπίνουσι 
μικρά δίκογχα μαλάκια, ώσαύτως δέ καί αί θαλάσσιοι Άνεμό- 
ναι (Actiniae).

Τά δέ χερσαία μαλάκια χρησιμεύουσιν ώς τροφή εις πολλά 
πτηνά ιδίως εις τά κοσσυφοειδή καί είς τινα έντομα· πολλά κο~ 
λεόπτερα (Carabus violaeeus κτλ.) φονεύουσιν ένίοτε λείμακας, καί 
αί κάμπαι τών πυγολαμπίδων σαρκοφαγίσταται ουσαι, ώς πάσαι 
σχεδόν αί κάμπαι τών έντόμων κατατρώγουσιν άπλήστως τά 
χερσαία μαλάκια.

Ά λ λ ’ οί ασπονδότεροι εχθροί τών μαλακίων είναι αύτά ταΰτα 
τά μαλάκια. Μόλις τό ήμισυ τών κογχοφόρων μαλακίων νέμε- 
Tat έν ειρήνη τά θαλάσσια φυτά η άρκεΐται είς όσα προσφέρει 
είς τό στόμα αύτών ή θάλασσα, πάντα τά άλλα τρέφονται 
έκ τών ομογενών αύτών φυτοφάγων μαλακίων καί μόνον έν 
έλλείψει τούτων κείρουσιν ^ανηλεώς τά κατώτερα αύτών ζωό
φυτα.

Ά ς  έξετάσωμεν ήδη τά μαλάκια ύπό τήν εποψιν τοΰ έμφυ
του τής αύτοσυντηρήσεως καί τών μέσων άτινα μεταχειρίζον
ται πρός ύπεράσπισίν των έ'Γκαιρώ ανάγκης. Ώ ς πρός τά κογ
χοφόρα βλέπομεν ότι αί κόγχαι αύτών είναι ούτω πως κατε-
Δ ανιμ ,αρκια , Σ κω τ ία , Ζηλανδία κ α ί άλλαχοΰ, εχουσ ιν ενίοτε εκατοντάδα? δργυιών 
μήκος κ α ι αποτελούντα ι σχεδόν άπο κλεισ τικώ ς έκ κογχ ι»λίων.
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όκευασμέναι καί τόσω καταλ7α)λως διατεθειμένοι, ώστε άνα- 
πληροΰσιν έπαρκώς τήν έκ τής βραδύτητος τών κινήσεών των 
προερχομένην έλλειψινκαί τό άτελές τής άναπτύξεως τών αισθη
τηρίων αύτών. Μεταξύ τών Ιίεφαλοπόδων βλέπομεν τάς Ση
πίας τίνι τρόπω άποφεύγουσι τάς επιθέσεις τών έχθρών αύτών. 
Αύται, οσάκις καταδιώκονται, κολυμβώσι πρός τά όπίσω συγ
χρόνως δέ καταστρέφουσι τήν διαφάνειαν τοΰ ύδατος έκτοξεύ- 
ουσαι άφθόνωςτό μέλαν αύτώ ν τό αύτό πράττουσι καί αί Ά πλυ- 
σίαι καλούμενοι αίτινες αμυνόμενοι άπολύουσιν ύγρόν τι ύπέ- 
ρυθοον δυσώδες καί ιξώδες όπερ πάλαι ποτέ έθεωρεΐτο ώς δη
λητηριώδες. Παρετηρήθη πολλάκις οτι τά μαλάκια λαμβάνουσι 
τό χρώμα καί τήν όψιν τών τόπων τούς όποιους συχνάζουσιν. 
Ούτως οί όκτάποδες εχουσι σχεδόν τό αύτό χρώμα τών βράχων 
ύπό τούς όποιους κρύπτονται, αί Πεταλίδες καλύπτονται συνή
θως ύπό θαλασσίων Βαλάνων και φυκών, τά Άσκίδια έπίσης, 
τινά μάλιστα τών τελευταίων τούτων ώς καί τινα είδη Τροχών 
καλύπτονται ύπό κογχυλίων καί κοραλίων καί συναθροίζουσι 
πέριξ αύτών σωρούς λίθων ύπό τούς οποίους προφυλάσσονται 
καθιστάμενα ούτως αόρατα τοΐς έχθροις αύτών.

(ακολουθεί).

Ο θ ίΙΝ  'Φ ΙΈ ΔΕ ΙΊΚ Ο - Κ *Ν γη τιί; ,
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ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΕΩΣ 
ΤΟ Υ ΦΩΤΟΣ

(Σ υνέχει*  ίδε φ Λ λ .  δ’ ·)

Έ ξ άλλου μέρους όΝεύτων άπέοειξεν οτι εις τά διάφορα μέσα 
ή ταχύτης τής διαδόσεως τή; παλμικής τούτης κινήσεως, είναι 
ανάλογος πρός τήν τετραγωνικήν ρίζαν τής δυνάμεως τής έλα-



στικότητο; μεθ’ ή ; τό παλλόμενον σημεΐον επανέρχεται εί; τήν

Οε'σιν τη ; ισορροπία; του, ήτοι π ρ ό ;^ / ^ 7· και ^ / β β 2, δθεν δύ-

ναται νά παρασταθή διά τών ποσοτήτων α και β. Έπί τούτων 
στηριζόμενοι ίδωμεν τί δύναται νά συμβή, άν εν μόριον αιθέρο; 
πάλληται έντό; κρυστάλλου, ε ί; τήν δευτέραν κατηγαρίανύπαγο- 
μένου, είτε κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ άξονο; είτε καθέτω; ταύτη.

"Εστω λοιπόν ΟΧ (σχ. 4·) ό κυριώδη; τοΰ κρυστάλλου άξων, 
ΟΥ δέ καί ΟΖ δύο άξονε; δευτερεύοντε;. Έκ τοΰ φαινομένου τή ;

■
 πολώσεω; τοΰ φωτό; επεται δτι οί τοΰ αίθέρος 
παλμοί δέν δύνανται νά γίνωνται κατά τήν αύτήν 
διεύθυνσιν τή ; διαδόσεω; τοΰ φωτό; άλλά καθέ
τω ; ταύτη. Ά ν  ή μετατόπισι; τοΰ μορίου τοΰ 
αιθέρο; Ο σταθερά ούσα γίνεται πάντοτε καθέ- 

(*χ· *)■ τω ; πρό; τόν κυριώδη ΟΧ ή πρό; πρωτεύου
σαν τομήν ΥΟΧ καί άν ή διάδοσι; τοΰ φωτό; γίνεται καθ’ 
όλα; τά ; διευθύνσει; συγχρόνω; τά ; καθέτου; τη παλμική κι

νήσει, τό φώ ; θέλει φθάσει έν τή μονάδι τοΰ χρόνου έπί περι- 
φερεία; κύκλου άκτΐνο; ίση; α. Επειδή δέ ό αύτό; συλλογι
σμό; δύναται νά έπαναληφθή διά πασαν πρωτεύουσαν τομήν, 
έπεται δτι διά πασαν παλμικήν κίνησιν κάθετον έπί τό έπιτε- 
δον τή ; πρωτευούση; τομή; τό φώ ; διαδίδεται κατά σφαι
ρικήν έπιφάνειαν. Ά ν  δμω; ή μετατόπισι; γίνεται έντό; τοΰ 
έπιπέδου τή ; πρωτευούση; τομή;, κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ άξο
νο; ή καθέτω; ταύτη, τό φώ; διαδίδεται έν τή μονάδι τοΰ χρό
νου καθέτω; τώ άξονι καί κατά τήν διεύθυνσιν αύτοΰ εί; αποστά
σεις άνίσους, ών ή μέν δύναται νά παρασταθή διά τοΰ α ή δέ διά 
τοΰ β· ή δέ καμπύλη ή παριστώσα τήν τοΰ φωτό; διάδοσιν θέλει 
εισθαι ελλειψ ι;. Καί έπειδή τό αύτό συμβαίνει διά πασαν πρω
τεύουσαν τομήν επεται δτι πασα παλμική κίνησι; έν τώ έπιπέδω 
πρωτευούση; τομή; γινόμενη παράγει έπιφάνειαν ήτι; είναι έλ- 
λειψοειδε; έκ περιστροφή;, εχουσα πολικόν άξονα αύτόν τόν κυ
ριώδη άξονα τοΰ κρυστάλλου.

Ά ν  ήδη ύποθέσωμεν δτι τό μόριον τοΰτο τοΰ αιθέρο; Ο (σχ. 5)
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βάλλεται κατά διεύθυνσιν τινα οίανδηποτε ΟΝ ούτε κάθετον τη
πρωτευούση τομή ούτε έν τώ έπιπεύω 
αύτή; κειμένην. Τήν παλμικήν ταύ
την κίνησιν δυνάμεθα νά άναλύσω- 
μεν κατά τό παραλληλόγραμμόν τών
δυνάμεων εί; δύο άλλα; ΟΜ και 011 
τήν μέν έκτελουμένην έν αύτώ τώ 
έπιπέδω τή ; πρωτευούση; τομή;
ΖΟΧ τήν δέ καθέτω; τούτω. Έκ 
τούτου συμπεραίνομεν δτι μόριον αιθέρο; ευρισκόμενόν έν
τό; μονοαξονικοΰ τινο; κρυστάλλου, παλλομενον παραγει δυο 
έπιφανεία; φωτεινών κυμάτων, ών η μεν είναι σφαίρα, η οέ έλ- 
λειψοειδέ; έκ περιστροφή; εχον πολικόν άξονα αύτόν τόν κυ
ριώδη τοΰ κρυστάλλου, τό μεγεθο; ισον προ; τήν διάμετρον τή ; 
σφαίρα;· διό αι επιφάνειαι αύται έφάπτονται άλλήλων εί; δύο 
σημεία, άτινα είναι οί δύο τοΰ έλλειψοείΟοΰ; πολοι. Εκαστη δε 
ίύθεΐα συνδέουσα τό κέντρον τή; έτέρα; τών έπιφανειών τούτων 
μεθ’ ενός αύτών σημείου καλείται άκτί; φωτό;. Καί ή μέν τών 
άκτίνων τούτων ώ ; διαδιδομένη κατά σφαιρικά; έπιφανεία; καί 
άκολουθοΰσα έπομένω; τσϋ; νομού; τοΰ Ιναρτεσιου εκληθη συνη- 
6η;, ή δέ ώ ; μή άκολουθοΰσα αύτού; διηνεκώ; άσυνήθη;. Ά ν  
δέ παραστήσωμεν έκάστοτε διά τή ; μονάοο; τήν ταχύτητα τοΰ 
φωτό; έν τώ κενώ καί διά τών συμβολών Ν® και Ν* του; Οει- 
κτα; τή ; διαθλάσεω; εν τε τή συνηθει και άσυνηθει ακτΐνι, τοτε 
ή ταχύτη; τοΰ φωτό; δύναται νά παρασταθή έν μέν τή συνήθει

1 1άκτΐνι διά τή; ποσότητο; jjj- έ ν  δέ τη άσυνηθει ο ιά τ η ;^  Τώ οντι

δέ ό λόγο; τών ημιτόνων, δστι; παρίσταται διά τοΰ δείκτου τή; 
διαθλάσεω; Ν0. έν τή θεωρία τών κυμάνσεων είναι ίσο; τφ λόγω

Τ»
τών ταχυτήτων εί; τά δύο μέσα, δΟεν — =  Νσ· και έπειοή η τα

χύτη; έν τώ κενώ ΤΧ ίση τή μονάδι, άρα ή ταχύτης έν τώ οια-
1

Ολαστικώ μέσω ΤΛ δύναται νά παρασταθή διά τοΰ
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(Σχ·8).



'Ο Ούγήνσιο; εθηκε τήν έξη; γεωμετρικήν κατασκευήν πρό* 
άνεύρεσιν τη; τε συνήθους καί ασυνήθους άκτΐνος.

’Έστω ΜΜ'ΝΝ' (σγ. 6) τό επίπεδον τό διαχωρίζον μέσον τί
μονοθλαστικόν, έν ω τό φώς διαδί
δεται μετά ταχύτητος φ, άπό κρυ
στάλλου ενα άξονα οπτικόν εχοντος. 
’Έστω ΣΙ άκτίς προσπίπτουσα, ήν 
έπεκτείνωμεν έως συναντηθή είς τό 
Α μετά τή ; σφαίρα; τή ; διαγραφεί- 
ση; δι’ άκτΐνο; φ καί έχούσης κέν- 
τρον τό σημεϊον Ι· άγάγωμεν άπό 

τοΰ σημείου Α. επίπεδον έφαπτόμενον τή ; σφαίρα; ταύτη; καί 
προσδιορίσωμεν τήν διατομήν ΒΒ' τή ; διαθλαστική; έπιφανεία; 
μετά τοΰ έφαπτομένου τούτου επιπέδου. Έκ τή; ευθεία; ΒΒ' άγά
γωμεν έπίπεδον έφαπτόμενον τή; σφαίρα; τή ; διαγραφείση; δ·'.’ 
άκτΐνο; α* ή ευθεία ή συνδέουσα τό σημεϊον τή ; επαφή; Ρ μετά 
τοΰ σημείου τή ; προσπτώσεω; I παριστατήν διεύθυνσιν τή ; συνή- 
θου; άκτΐνο; IP. ΙΙρό; άνεύρεσιν δετή; άσυνήθου; άκτΐνο; κατα- 
σκευάζομεν έλλειψοειδέ; έκ περιστροφή;, εχον κέντρον μέν τά 
σημεϊον τή; προσπτώσεω; I, άξονα δέ αύτόν τόν κυριώοη τοΰ 
κρυστάλλου, ώ ; πολικόν δέ ήμιάξονα καί ίσημερινήν ήμιοιαμε- 
τρον τά ; ποσότητα; α καί β αίτινε; παριστώσι τήν ταχύτητα τοΰ 
φωτό; εν τε ττ) συνήθει καί άσυνήθει άκτΐνι. ν Αγοντες οέ έκ τή ; 
εύθει'α; ΒΒ' τή ; άνωτέρω όρισθείση;, επίπεδον έφαπτόμενον τοΰ 
έλλειψοειδοΰ; καί προσδιορίζοντε; σημεϊον τι Ρ' τή ; άσυνήθου; 
άκτΐνο; καί συνδέοντε; τοΰτο μετά τοΰ σημείου τή ; προσπτώ
σεω;, εχομεν τήν διεύθυνσιν τή ; άσυνήθου; άκτΐνο; IP'.

Δυνάμεθα δέ καί πειραματικώ; ν’ άποδείξωμεν δτι ή μέν μία 
τών άκτίνων άκολουθεΐ τού; νόμου; τοΰ Καρτεσίου, καθ’ όποιαν- 
δήποτε διεύθυνσιν καί άν πίπτη έπί τοΰ κρυστάλλου ούχί δέ καί 
ή άλλη. Πρό; τοΰτο κατασκεύαζομεν διάφορα τριγωνικά πρίσ
ματα έκ τινο; κρυστάλλου, άποτέμνοντε; αύτά κατά διευθύνσεις 
άδιαφόρου; ώ ; πρό; τόν κυριώδη άξονα καί προσκολλώντε; αύτά 
τό εν κατόπιν τοΰ άλλου οΰτως ώστε νά σχηματίσωσιν εν μόνον
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(*χ · « )

♦τριγωνικόν πρίσμα. Καθορώντε; διά τοΰ πρίσματος τούτου τό 
φώ ; τό προερχόμενον Ικ τίνος σχισμάδος παραλλήλου πρός τό 
ΰψος τοΰ πρίσματος βλέπομεν τά μέν άσυνήθη φάσματα τά ύπό 
τών διαφόρων τμημάτων τοΰ δλου πρίσματος σχηματιζόμενα άνί- 
σως παρεκκλίνοντα τά δέ συνήθη εν καί μόνον φάσμα σχημα- 
τίζοντα, ώσεί τό δλον πρίσμα ήν εν καί μόνον τεμάχιον τοΰ Ίσ- 
λανδικοΰ κρυστάλλου. Έκ τούτου έπεται δτι δ δείκτης τή ; συνή
θους διαθλάσεως είναι άνεξάρτητος τής διευθύνσεως τοΰ άξονος 
καί δύναται νά προσδιορισθη ώς είς τάς μή κρυσταλλικάς ουσίας.

Ή  άνωτέρω γεωμετρική κατασκευή εί; τινα ; περιστάσει; κα
θίσταται επίπεδο; καί τότε δυνάμεθα νά τήν έπικυρώσωμεν καί 
πειραματικώ;.

Θεωρήσωμεν κατά πρώτον τήν περίστασιν, καθ’ ήν ό κρύσταλ
λο ; άπεξέσθη καθέτω; πρό; τόν κυριώδη άξονα.

Έστω ΟΧ ό άξων ό κυριώδη; τοΰ κρυστάλλου καί ΝΝ' τό έκ 
τή ; άποξέσεω; προελθόν έπίπεδον. Τό γνωστόν έλλειψοειδέ; τέ- 
μνεται ύπό τοΰ έπιπέδου τής προσπτώσεως κατά μεσημβρινήν

/|
ελλειψινΓΔΓ' (σχ. 7) τής οποίας ήμιάξονες αί ποσότητες ^ - = α

ΪΝ<Γ
1xair—- =  β, καί εφαπτομένης περιφερείας ΑΔΑ', τής προκυπτού-

ση; έκ τή ; τομή; τής σφαίρας μετά τοΰ αύτοΰ έπιπέδου, είς τό 
σημεϊον Δ, έπί τοΰ άξονος κείμενον. Ιίέντρον τών δύο τού
των καμπύλων εσε- 
ται τό σημεϊον τή ; 
προσπτώσεω; Ο τή; 
άκτΐνο; ΣΟ. Προεκ- 
τείνομεν τήν εύθειαν 
ταύτην μέχρι τή; συ- 
ναντήσεω; τή ; περι
φέρεια; τη ; διαγρα- 
φείση; διά κέντρου Ο 
καί δι’άκτΐνο; τή ; έν 
τώ άνωτέρω μέσφ
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ταχύτητος τοΰ φωτό;. Έκ τοΰ σημείου τούτου της τομή; Π άγο- 
μεν τήν έφαπτομένην ΠΒ· έκ δέ τοΰ σημείου Β δύο έφαπτομένας 
ΒΜ καί ΒΜ' εις τε τήν περιφέρειαν καί εϊ; τήν ελλειψ ιν αί εύ- 
Οεΐαι ΟΜ καί ΟΜ' παριστώσι τήν διεύθυνσιν τή ; τε συνήθους χαί 
άσυνήθου; άκτΐνο; τή ; διαθλάσεω;.

Έάν ή άκτί; τή ; προσπτώσεω; ήτο κάθετο;, ήτοι παράλλη
λο ; τή διευθύνσει τοΰ κυριώδου; άξονος, τό σημεΐον τή ; τομή; 
Β ήθελε μεταβή εΐ; τό άπειρον καί τά δύο σημεία τή ; έπαφή; Μ 
καί Μ' ήθελον συμπέσει εϊ; εν καί τό αύτό σημεΐιν Δ, αι δέ δύο 
άκτΐνε; ήθελον ταύτισθή· δθεν τά κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ κυ
ριώδου; άξονο; διορώμενα άντικείμενα φαίνονται άπλά, δπερ 
καί πράγματι Θέ7νομεν ϊδεΐ συμβαΐνον. Ή  γραμμή αυτη ή ή διεύ- 
Ουνσι; καθ’ ήν δέν λαμβάνει χώραν θλάσι; καλείται όπτικό; άξων, 
οστις ταύτίζεται πρό; τόν κυριώδη άξονα είς πάντα; τού; οια- 
φανεΐ; κρυστάλλου; ού μόνον τοΰ βασιτετραγώνου άλλά καί τοΰ 
βασιεξαγώνου συστήματο;.

Επειδή ή άνωτέρω γεωμετρική κατασκευή είναι ή αύτή έπί 
πάση; πρωτευούση; τομή;, έπεται δτι τοΰ κρυστάλλου περιστρε
φόμενου περί τόν κυριώδη ή οπτικόν αύτοΰ άξονα, ούτως ώστε 
ή άκτίς τή ; προσπτώσεω; νά διαγράφη κωνικήν κυκλικήν έπι- 
φάνειαν, ή σαφέστερον ή γωνία τή ; προσπτωσεω; νά μεν/j στα
θερά, ή τε συνήθης καί ή άσυνήθη; άκτί; Οέλουσι κεΐσθαι πάντοτε 
εις τό αύτό μετά τή ; άκτΐνος τή ; προσπτωσεω; επιπεόον και Οι— 
λουσι περιγράφει άμφότεραι κωνικά; έπιφανεία;, κυκλικά; καί 
ορθά;.

Τό φαινόμενον τοΰτο άπέδειξεν έσχάτω; πειραματικώς ό σο
φός Γάλλο; φυσικός κ. ΙΝτεσαίν (Desains) διά τοΰ εξής πειρά
ματος.

Έρριψε δηλ. έπί πλακό; Ίσλανδικοΰ κρυστάλλου ΡΡ' (σχ. 8) 
έ/οντο; τάς άπ’ έναντι έδρας παραλλήλους καί καθέτους πρός 
τόν οπτικόν άξονα, δέσμην άκτίνων φωτός εχουσαν τό σχήμα 
χωνικής έπιφανείας ορθής καί κυκλικής ΒΟλ. Ό άξων ΓΟ τής 
έπιφανεία; ταύτη; είναι κάθετο; έπί τήν έδραν τή ; προσπτώσεω; 
καί ή κορυφή αύτοΰ Ο κεΐται έπ ίτή ; έπιφανείας ταύτης. Ύπό τήν

I*χ· 8>

νέργειαν τοΰ κρυστάλλου ή κωνική δέσμη τών άκτίνων διχάζε
ται εις δύο άλλας ΕΟΔ καί 
ΕΌΔ', αίτινες είναι,ώς ή προσ- 
πίπτουσα δέσμη, κωνικαί έπι- 
φάνειαι κυκλικαί καί όρθαί,τέ 
μνουσαι τήν έδραν τής έξόδου 
κατά περιφέρειαν κύκλο υ, ής 
τό κέντρον κεΐται έπί τοΰ άξο
νος τοΰ προσπίπτοντος κώνου.

Ά ν  ήδη παρεμβάλωμεν μετά 
τήν Ιξοδον τών κωνικών άκτί
νων διάφραγμα κάθετον έπί τόν όπτικόν άξονα ΓΖ θέλουσιν άπει- 
κονισθή έπ’ αύτοΰ δύο φωτεινοί συγκεντρικοί 
κύκλοι Β καί Γ (σχ. 9), εις τό κέντρον τών 
οποίων υπάρχει φωτεινή κηλίς Α έκ τής καθέ
του άκτΐνος ΓΟ σχηματιζομένη, καί τήν άλή- 
θειαν, φαινομένου τίνος άνωτέρω έκτεθέντος 
άποδεικνύουσα.

Καί άλλως δμως δυνάμεθα πειραματικώς 
ν’ άποδείξωμεν τήν άλήθειαν τής γεωμετρικής κατασκευής τοΰ 
Ούγηνσίου, έπαληθεύοντες τάς άλγεβρικάς σχέσεις τάς έκ τής 
κατασκευής ταύτης έξαγομένας.

Είναι γνωστόν έκ τής άναλυτικής γεωμετρίας δτι, άν έκ τοΰ 
σημείου Β άξωμεν τήν έφαπτομένην ΒΜ" (σχ. 7) είς τήν διά 
κέντρου Ο καί άκτΐνος ΟΓ διαγραφεΐσαν περιφέρειαν τά ση
μεία Μ' καί 31" κεΐνται έπί τής αύτής καθέτου Μ"Ρ τή ; κατα- 
βιβαζομένης έπί τόν άξονα ΟΥ. Ιίαλοΰντες δθεν II τήν γ ω 
νίαν τής προσπτώσεως καί δ' καί δ" τάς γωνίας Μ'ΟΔ καί 
Μ'ΌΔ έχομεν

ΟΡ=Μ'Ρ εφδ' ΟΡ=Μ"Ρ εφδ"
«Οεν λαμβάνομεν Μ'Ρ εφδ ==Μ"Ρ εφδ"

, , ,  y , Μ"Ρ β β ημδ"και εφο = ε φ ο  ■ -==εφο —= -----11 -
Τ 1 Μ Ρ 1 α α συν δ

άλλά ΟΒημδ"= ΟΜ'=  β καί ΟΒημπ=1
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οθεν ημδ" =  βημπ καί σ υνδ"= ^ ^ / ΐ—β27ΐμ'2π 

έξ ου τέλος εφδ' =

" V
!ήμπ

1 —β’ν-Λ 0)

ν& ■· ,: ' / '
. . - / · ,  „■/’ ..·>ν ,-ν/ί ·;.

- ■ ·ν,: J§■ i  ■ ■<„.., «ί · ;ψ ^ :· ^ * Μ ::Φ >;
· >· I ^  - .. i  ;·

1 © = v m m s m  s  . ;

(Σχ .  40 ) .

α ν  ■
Πρό; Ιπαλήθευσιν τοϋ τύπου τούτου ό Malus έχάραξε τά ; υπο

διαιρέσει; τοϋ Γαλλικοΰ μέτρου έπί χαλκίνη; πλακό; ΑΒ, έφ’ ή ; 
γενομένη; όριζοντείου έπιτίθεται ’Ισλανδικό; κρύσταλλο; ΓΔ 
(σχ. 4 0), ουτινο; αί άπέναντι εδραι είσί παράλληλοι. Παρατη

ρητή; τ ι; διάδιο'πτρα; 
ΑΑ' κιν ουμένη; έντό; 
κατακορύφου επιπέ
δου Siopa άνωθεν τά ; 
δύο εικόνα; τοΰ ύπο- 
κάτωθεν κανόνο;,μίαν 
συνήθη Ο καί έτέραν 
άσυνήθη Ε. Τό πεί
ραμα τοΰτο δεικνύει 

οτι ή συνήθη; ακτί; μια; τινο; ώρισμένης διαιρέσεω; Ο τοΰ κα- 
νόνο; καί ή άου /ήθη; άκτί; μια; τινο; ώρισμένη; διαιρέσεω; Ε 
συνταυτίζονται μετά τήν εξοδον εί; μίαν μόνην άκτΐνα ΙΑΑ' 
διευθυνομένην κατά τόν άξονα τη ; διόπτρα;. Έπομένω; ή άκτί; 
Α'ΑΙ Οά έδιχάζετο έντό; τοΰ κρυστάλλου εί; δύο άλλα; άκτΐνα; 
ΙΟ καί ΙΕ. ΙΙαρατηροϋντε; έπί τοΰ κανόνο; ποΐαι υποδιαιρέσει; 
συμπίπτουσι γνωρίζομεν τήν άπόστασιν ΕΟ =  α· ώσαύτω; δέ 
γνωστή εΐναι ή παχύτη; τοϋ κρυστάλλου ΙΡ =  ε, έκ δέ τών τρι
γώνων ΙΡΕκαί 1ΡΟ καλοϋντε; δ καί δ' τά ; γωνία ; τή ; συνήθου; 
καί άσυνήθου; διαθλάσεω; εχομεν

ΟΡ=ε.εφδ Ε Ρ= ε.εφδ ' καί άφαιροΰντε; κατά μέλη λαμβά-
ΕΡ—ΟΡ ΟΕ__ α

νομεν------------ = ----------- = ε ο ό  — εφο οθενε ε ε

! l l ' = 1  _j_  α  _
εφδ ε.εφο

ή σχέσι; αΰτη συνδυαζομένη μετάτή ; ημπ: ν η μ:

παρέχει ήμΐν τά ; τιμά; τοΰ δ' τά ; άντιστοιχούσα; εί; ώρισμένά; 
τιμά; τοΰ π. Αί τιμαί αυται εύρέθησαν καθ’ όλα σύμφωνοι πρό; 
τά ; ύπό τοϋ τύπου (1) παρεχόμενα;, τοϋθ’ όπερ τήν άλήθειαντών 
νόμων τοϋ Ούγηνσιου άποδέικνύεί.

Έν τ^ άνωτέρω παραδειγματι ύπεθέσαμεν ότι ή ελλειψι; εινάι 
έξωτερική εί; τόν κύκλον, ήτοι Ν* ^>Ν* δηλ. ότι ό δείκτη; τή ; 
συνήθου; διαθλάσεω; μεγαλήτερο; τοϋ δείκτου τη ; άσυνήθου; 
καί διά τοΰτο ή άσυνήθη; άκτί; απώτερα τοϋ άξονο; ή ή 
συνήθη;. Ά ν  όμω; ή ελλειψ ι; ήτο έσωτερική εί; τόν κύκλον, 
τότε ή άσυνήθη; άκτί; ήθελεν εισθαι πλησιεστέρα πρό; αύτόν* 
ενεκα τούτου 'διήρεσαν τού; κρυστάλλου; τού; ενα μόνον έπτι- 
κόν άξονα εχοντα; εί; δύο κλάσει; καί έκάλεσαν τού; μέν πρώ
του; άπωστικού; ή άρνητικού;, διότι τρόπον τινά ή άσυνήθη; άκτί; 
ώθεΐται ύπό τοΰ άξονο;, τού; δέ δευτέρου; ελκτικού; ή θετικού; 
διά τόν έναντίον λόγον. Έκ τών άρνητικών μέν είναι ό ’Ισλαν
δικό; κρύσταλλο; έκ δέ τών θετικών τό όξυπυρίτιον ή ή φυσική 
κρύσταλλο; (Quartz).

(άκολουΟεϊ)

ΤΙΜ. Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΪ Κ.*θ*γτιτιά;.
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Προκειμένου περί τούτου θέλομεν προσπαθήσει νά έξηγήσω- 
μεν φυσικά φαινόμενα μή έξακριβωθέντα ίσω; είσέτι ύπό τή ; 
έπιστήμη;, ήτοι ά. διατί ή θερμοκρασία έλαττοΰται πρό; τά άνώ- 
τερα τή ; άτμοσφαίρα; στρώματα, καί έπομένω; διατί ή χιών

Σ ημ. Μ ελετήσας τό ζή τη μ α  τοΰτο γ ε ν ικ ώ ς , καθ ' οσον ό χρόνος έπέτρεψέμο^ 
τούτο , οημοσιεύω άναλογιζόμενος δ τ ι οχ ι μόνον δεν προσκρούω είς παραδεδεγμένους 
υπο τνις επ ισ τή μ ης φυσ ικούς νόμους κ α ι άληΟείας, άλλ ’ έπ ’ αύτώ ν στηριζόμενος ά ν ί -  
πτυσσω  συντόμω ς τή ν  περ ί ή λ ια κή ς Οερμότητος πρω τότυπον τα ύ τη ν  θεωρίαν.

ΊΟ



καλύπτει διαρκώ; τά ; κορυφάς τών ύψη)»ών όρέων καί αύτοδ 
τοΰ Ίσημερινοΰ.

β'. Διατί τό κάθετον τών ηλιακών άκτίνων έ π ί  τ η ;  έ π ι φ α 
ν ε ί α ς  τής  γ η ;  (καίούχί άπολύτω;)παράγει περισσοτέραν θερ
μότητα, καί έπομένω; διατίή θερμότης έλαττοΰται άπό τοΰ Ιση
μερινού πρό; τού; πόλου;, και τά τούτοι, σχετικά.

Ώ ; γνωστόν, άτμοσφαίρα λέγεται τό έξ άζωτου καί οξυγό
νου συνιστάμενον αέριον, όπερ περικαλύπτει τόν ήμέτερον πλα
νήτην.

Τό πάχο; τοΰ περικαλύμματο; τούτου τη ; γη ; ήτοι τό ΰψος 
τή ; άτμοσφαίρας εύρέθη μετά πολλή; πιΟανότητο; δτι είναι 60 
χιλιάδων μέτρων Γαλλικών.

Προσέτι ή ατμόσφαιρα είναι πολύ αραιότερα εί; τά ανώτερα 
αύτή; στρώματα.

Πάντε; παρατηροΰμεν ότι ή έν τη άτμοσφαίρα άναπτυσσομένη 
Οερμότη; εχει τήν άρχήν αύτή; άπό τοΰ ήλίου· άλλ’ άρα γε άμέ- 
σω; ώς άπό σώματος θερμοΰ, ή άλλως πως ·, τοΰτο κατά πρώ
τον έξετάσωμεν.

Ή  άτμοσφαίρα έπομένω; καί ή γή δέν δέχεται θερμότητα άμέ- 
σω; άπό τοΰ ήλιου ώ ; σώματος θερμοΰ· διότι έάν δεχθώμεν τού- 
ναντίον, ά. προσκρούομεν εις τόν γνωστόν περίάκτινοβόλου 0ερ- 
μότητος νόμον ότι ή θερμότης είναι άντιστρόφως άνάλογος τοΰ 
τετραγώνου τής άποστάσεως· καθ’ ότι κατά τοΰτον τόν νόμον 
τό θέρος, όπότε ό ήλιο; εύρίσκεται εϊ; μεγαλειτέραν άπό τή ; 
γ ή ; άπόστασιν, ήτο έπόμενον νά δεχώμεθα όλιγωτέραν θερμό- 
τότητα, καί ομω; συμβαίνει τουναντίον προσέτι καί δταν άνυ- 
ψώμεθα έν τη άτμοσφαίρα νά εύρίσκωμεν περισσοτέραν θερμό
τητα, άλλά καί ένταΰθα συμβαίνει τούναντίον. Ά λ λ ’ ό προμνη- 
μονευθείς νόμος είναι άκριβής καί διά πειραμάτων άποδεδειγ- 
μένος, άρα ό ήλιος δέν εκπέμπει θερμότητα ώς σώμα θερμόν, 
β'. μένει ανεξήγητος ή διά τοΰ ΰδατος ή διά καθαράς ύάλου διά- 
βασις τής Οερμότητος.

Ό ήλιος εκπέμπει πανταχόθεν άκτϊνας μή θερμάς, περιεχού- 
σας δμως ρευστόν τι λεπτότατον, άγνώστου χημική; συστάσεως,
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&περ διερχόμένον διά τή; άτμοσφαίρας φλέγεται καί π«ραγέ4 
τήν θερμότητα- τό λεπτότατον τοΰτο ρευστόν Οέλομεν ονομάζει 
θερμογόνον.

Μετά πολλής πιθανότητος δύναταί τις ένταΰθα νά είπη δτι 
μόνον συντελεστικόν τής φλέξεως ταύτη; είναι τό όξυγόνον τή ; 
άτμοσφαίρα;, ώ ; έκ τή; φύσεω; αύτοΰ. Έπειοη οε τά άνωτερα 
καί επομένως άραιότερα τή; άτμοσφαίρα; στρώματα περιεχουσι 
μικράν ποσότητα οξυγόνου, ή φλέξις γίνεται μερική, έπομενως 
καί ή παραγομένη θερμότης άνάλογος. Οΰτω ουναμεθα νά έξη— 
γήσωμεν τήν έπί τών ύψηλών όρέων καί αύτοΰ τοΰ ’Ισημερινού 
διαρκή υπαρξιν τή ; χιόνο;, καί προσέτι τήν εκ τών κάτω πρό; 
τά άνω έλάττωσιν τή ; θερμοκρασία; τή ; άτμοσφαίρα;.

"Ηδη δέ έξετάσωμεν, διατί τό κάθετον τών ηλιακών άκτίνων 
έ π ί τή ς  έ π ι φ α ν ε ί α ς  τ ή ς  γ ή ς  παράγει περισσοτέραν θερ
μότητα.

Έπειδή τό θερμογόνον, τά όποιον παραδεχόμεθα δτι φέρουιιν 
αί ήλιακαί άκτϊνε; είναι βεβαίως ποσόν σταθερόν καί πεπερασμέ- 
νον, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι διερχόμενον διά πολλών 
τής άτμοσφαίρα; στρωμάτων καταναλίσκεται φλεγόμενον, καί 
έπομένω; υπάρχει μέν θέσι; καθ’ ήν άναπτύσσεται ή μεγίστη θερ- 
μότη;, υπάρχει ώσαύτω; θέσι; καθ’ ήν άναπτύσσεται ή έλαχίς-η. 
Έπειδή δέ παραδεχόμεθα δτι ώ ; συντελεστικόν τής φλεξεως τοΰ 
θερμογόνου είναι τά έν τη άτμοσφαίρα όξυγόνον, συνέπεια τού
του είναι ή άναπτυσσομένη θερμότης νά έξαρτάται καί έκ τής 
πυκνότητος τής άτμοσφαίρα;, ή, δπερ ταύτά, έκ τοΰ ποσοΰ τοΰ 
όξυγόνου μεθ’ ου έρχονται εϊ; επαφήν αί ήλιακαί ακτίνες.

"Οταν μέν αί ήλιακαί άκτΐνες προσπίπτουσι καθέτως έπί τής 
έπιφανείας τής γή ;, διέρχονται έν τη άτμοσφαίρα τό έλάχιστον 
διάστημα, έπομένω; καταναλίσκουσι τό έλάχεστον Οερμογόνον ή 
εί; πάσαν άλλην θέσιν ώστε συναντώσαι έκεΐ τά πυκνότερχ τή ; 
άτμοσφαίρα; στρώματα έπομένω; περισσότερον όξυγόνον, φλέ
γονται τελειότερον καίπαράγουσιτήν μεγίστην θερμότητα."Οταν 
δέ πίπτωσι π7^αγίω; έπί τή ; έπιφανεία; τή ; γ-?|; διέρχονται έν 
τη άτμοσφαίρα άσυγκρίτω; μείζονα διαστήματα· επομένως τ&
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έν αύταΐς θερμογόνον καταναλίσκεται κατά τό πλειστον φλεγό- 
μενον καί ή παραγομένη τότε θερμότη; έπί τη ; έπιφανεία; εϊναί 
ανάλογο; τοΰ ποσοΰ του θερμογόνου δπερ είσέτι φέρουσιν αί 
ούτω προσπίπτουσαι ήλιακαί άκτΐνε;.

νΗδη δέ ά; ύπολογίσωμεν τά διαστήματα, τά όποια διέρχονται 
αί ήλιακαί άκτΐνε; έν τί] άτμοσφαίρα κατά τά ; διαφόρου; Θέσει; 
τη ; γης ώ ; πρό; τόν ήλιον.

Πρό; άπλοποίησιν τοΰ ζητήματος, ά ; ύποθέσωμεν δτι τό έπί
πεδον τη ; φαινομένη;,ουτω; ειπεΐν, περιφορά; τοΰ ήλίου συναντα 
τήν γην κατά τόν ’Ισημερινόν, καί έστω ή τομή αύτη ΚΒΑ.Κατά 
τήν ανατολήν τοΰ ήλιου ώ ; πρό; τό σημεΐον Α τή ; γή ; αί προσ- 
πίπτουσαι άκτΐνε; θέλουσιν εισθαι έφαπτόμεναι ή σχεδόν παράλ
ληλοι τώ όρίζοντι τοΰ Α. "Οταν δέ τό σημεΐον Α φθάση εΐ; τό Β 
(τήν μεσημβρίαν) αί άκτΐνε; θά προσπίπτωσι καθέτως έπ’ αύτοΰ, 
έκεΐθεν δέ πρός τό Κ (κατά τήν δύσιν) αί άκτΐνε; πάλιν θά ήνα: 
έφαπτόμεναι.

Ένταΰθαπαρατηροΰμεν ότιενεκα 
τή ; άπειρου άποστάσεως τοΰ ήλίου 
άπό τή; γή ; δυνάμεθα άνευ λάθους 
νά ύποθέσωμεν τάς άκτΐνας παραλ
λήλους έαυταΐ;.

'Έστω ΖΜ' ήλιακή άκτίς συναν- 
τώσα τό μέν άνώτερον τή ; άτμο- 
σφαίρα; στρώμα είς τό σημεΐον Μ 
τήν δέ επιφάνειαν τής γής είς τό 
σημεΐον Μ'

Έ στω  ΟΜΡ=ω ή γωνία, ήν σχηματίζει ή άκτίς ΖΜ'μετά τή ; 
καθέτου τώ όρίζοντι τοΰ Μ', (ώς γωνία κατακορυφήν εκείνη;). 
""Α; καλέσωμεν ΟΜ=ρ καί ΟΜ'=ρ'.

Έκ τοΰ όρθογ. τριγώνου ΟΜ'Ρ λαμβάνομεν ΟΡ=ρ'ημ.ω. Έκ 
τοΰ αύτοΰ τριγώνου λαμβάνομεν Μ,Ρ = ρ ' συν ω. Έκ δέ τοΰ όρθ.

τριγώνου ΟΜΡ έχομεν Μ Ρ = ^ / Ο Μ —U P ^ ^ / p 5—ρ'2τ,μ2ω 

Έπομένω; (τό έν τή άτμοσφαίρα διανυόμενον ύπό τή ; άκτΐ-
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VOC διάστημα) ΜΜ'=ΜΡ— Μ Ρ = ^ / ρ 2—ρ'2Λμ2ω—ο' συν ω

Έάν είς τόν τύπον τοΰτον θέσωμεν ω = 9 0 ° , θέλομεν έχει 

A A = y / p 2—ρ'2· Έάν δέ ω = ο θά εχωμεν ΒΓ= ρ—ρ'.

Ή  άκτίς τή ; γής ρ'κατά τόν’Ισημερινόν έχει μήκο; 6377398 
μέτρων Γαλλικών· ή δέ άπό τοΰ κέντρου τή ; γή ; μέχρι τοΰ άνω- 
τάτουτή; άτμοσφαίρα; στρώματος άπόστασι; ήτοι ρ= 6437398. 
μέτρα Γαλλικά.

Επομένως ρ'2=  40671205250404. 
καί ρ 2=  41440093040404.

άρα^/ ρ2—ρ,2= ^ 7 6 8 8 8 7 7 9 0 0 0 0  = 876825= Α Δ -

καί ρ—ρ'= 60000 μ. Γ.
Έκ τών υπολογισμών τούτων έξάγομεν δτι αί έφαπτόμεναι 

έπί τής γής ήλιακαί άκτΐνες, ώς π. χ. κατά τήν άνατολήν καί 
δύτιν τοΰ ήλίου τόπου τινός, διέρχονται έν τή άτμοσφαίρα 876825 
μέτρα Γαλλικά- αί δέ κάθετοι 60 χιλ. μ. Γ.

Έκ τοΰ άνωτέρω εύρεθέντο; τύπου Μ Μ'

ρ" συν ω, δστι; έκφράζει τά διαστήματα τά όποια διατρέχει ή 
ήλιακή άκτίς έν τή άτμοσφαίρα κατά τά ; διαφόρους θέσεις του 
ήλίου, δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν νόμον τοΰ ποσοΰ τής άναπτυσ. 
σομένης θερμότητος, μή λαμβάνοντε; ύπ’ οψιν τήν έπιρροήν τών 
διαφόρων καί μεταβλητών τή ; άτμοσφαίρα; καταστάσεων.

Παρατηροΰμεν δτι τό ΜΜ' ήτοι τό έν τή άτμοσφαίρα ύπό τής
άκτΐνο; διανυόμενον διάστημα έλαττοΰται άπό τής τιμή; τοΰ
ω= 90°, ήτοι άπό τής θέσεως καθ’ ήν αί ήλιακαί άκτΐνες μετά 
τή ; καθέτου τώ όρίζοντι σχηματίζουσι γωνίαν όρθήν (έφαπτό
μεναι), μέχρι τής τιμής τοΰ ω = ο  ήτοι τής θέσεως καθ’ ήν αί 
ακτίνες μετά τής καθέτου τώ όρίζοντι συμπίπτουσι (κάθετοι).

δέ δσον αί ήλιακαί άκτΐνες πλησιάζουσιν είς τό κάθε
τον τοσοΰτον ή άναπτυσσομένη θερμότης αυξάνει, λέγομεν.

Ή  διά τώ ν  ή λ ι α κ ώ ν  ά κ τ ί ν ω ν  π α ρ α γ ο μ έ ν η  θερμό-

—  149 —

-ρ'2ημ2ω—



<r

—  150

■5* % t   . 3η ς ε Τ ν α t ά ν ά λ ο γ ο ς  π ρός  τό η μ ί τ ο ν ο ν  τ η ς  γ ω ν ί α ? ,  
ήν  σ χ η μ α τ ί ζ ο υ σ ι ν  α ί  ή λ ι α κ α ί  ά κ τ ΐ ν ε ς  μ ε τ ά  τ ο ΰ  
όρίζο' ντος .

*Ό,τι μέχρι τοΰδε ε'ίπομεν περι της ημερησιας περιστροφής της 
γης, τό αύτό δυνάμεθα να ειπωμεν και περι της ετηοιας αυτής 
περιφοράς· άλλά πρός άπλοποιησιν τοΰ ζητήματος, άς ύποθεσω- 
μεν τήν μέν γην άκίνητον τόν οε ήλιον περιφερομενον εις τόο&α- 
στημα περί τήν γην.

Ό ταν τό έπίπεδον τής ήμερησίας, οΰτως ειπεΐν, περιφοράς 
τοΰ ήλίου τέμνει τήν γήν κατά τόν ’Ισημερινόν, ή μεγίστη μέν 
θερμότης άναπτύσσεται κατά τόν Ισημερινόν,δπου ή γωνία τών 
ηλιακών άκτίνων μετά τοΰ όρίζοντος είναι 90°, εκατέρωθεν δέ 
τοΰ Ίσημερινοΰ πρός τούς πόλους θέλει έλαττοΰσθαι αναλογως 
τής γωνίας, ήν σχηματίζουσιν αί ήλιακαί άκτΐνες μετά τοΰ όρί
ζοντος (τής γής θεωρουμένης κανονικής σφαίρας). Ά λ λ ’, ώς γνω 
στόν, ή γή είναι σφαιροειδής, πεπιεσμένη περί τούς πόλους, χα>1 
ή άκτίς τοΰ Ίσημερινοΰ υπερβαίνει τήν τών πόλων κατά 21318 
μέτρα Γαλλικά. Επομένως αί πρός τούς πόλους προσπίπτουσαί 
ήλιακαί άκτΐνες Οά διερχωνται δια τής ατμόσφαιρας πολυ περισ
σότερα τών 876832 μέτρων, καί οΰτως εξηγείται ή αίωνία ΰπαρ- 
ξις τών περί τούς πόλους πάγων.

Εύκόλως δύναταί τις νά συμπεράνη περί τοΰ ποσοΰ τής κατά 
τούς διαφόρους τόπους τής γής άναπτυσσομένης Οερμότητος,λαμ- 
βάνων ύπ’ δψιν τά μέχρι τοΰδε ρηθέντα, καί προσέτι τάς μεταξύ 
τών τροπικών δ’.αφόρους Οεσεις τοΰ η?αου.

Ωσαύτως έξ δσων εί'πομεν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ή 
αΰξησις ή έλάττωσις τής θερμότητος είναι σχεδόν άνεξάρτητος 
τής εις τό περιήλιον ή αφηλιον Οεσεως τής γη~? ητοι τ ς  μικρας 
ή μεγάλης άποστάσεως τοΰ ήλιου άπο τής γής, οιοτι κατά το 
θέρος δτε ό ήλιος άπέχει περισσότερον, ή ύπό τών άκτίνων παρα
γομένη θερμότης είναι μεγαλειτέρα. Καί τοΰτο άκόμη δύναται 
νά έπιβεβαιώση, δπερ έξ άρχής είπομεν, δτι ό ήλιος δέν έκπεμ- 
πει θερμότητα ώς σώμα θερμόν, άλλά θερμογόνον.

Τδ ποσόν τής ύπό τών ήλιακών άκτίνων παραγομένης θερμό·»

τητος δέν δύναται τις νά όρίση μαθηματικώς διότι πλεΐστα δσα 
άλλα φυσικά αίτιαπαραμορφόνουσι τά έκ τής μαθηματικής άκρι- 
βείας εξαγόμενα, ώς π. χ. ή ύγρασία ή ξηρασία τής άτμοσφαί
ρας, οί έπικρατοΰντες άνεμοι είςτινα τόπον, ή γειτνίασις τών θα
λασσών καί άλλα πολλά.

Τό θερμογόνον, ώς λεπτότατον ρευστόν κέκτηται τήν ιδιό
τητα τοΰ νά διέρχηται διά τών διαφανών σωμάτων, ώς τό φώς* 
προσέτι ν’ άντανακλάται άλλ’ ούγι άνευ ζημίας.

Ή  διά τών άμφικΰρτων φακών συγκέντρωσες τών ήλιακών 
άκτίνων καί ή έκ ταύτης άναπτυσσομένη μεγάλη θερμότης δίδει 
προσέτι κΰρος εις τήν θεωρίαν ήμών, καθ’ δτι παρατηροΰμεν δτι 
διά τών τοιούτων φακών δέν δυνάμεθα νά συγκεντρώσωμεν τε
χνητήν θερμότητα, καί έκ τών ήλιακών άκτίνων δέν συγκεντροΰ- 
μεν θερμότητα άλλά θερμογόνον, δπερ άφθονώτερονφλεγόμενον 
παράγει περισσοτέραν θερμότητα.

Παρατηροΰμεν προσέτι δτι, έάν έκθέσωμεν είς τήν έπίδρασιν 
τών ήλιακών άκτίνων άγγεΐον έκ καθαρας ύά\ον πλήρες υδρο
γόνου καί οξυγόνου, έν τώ άμα γίνεται έκπυρσοκρότησις δπερ 
μαρτυρεί τήν έν τη μετά τοΰ όξυγύνου έπαφη φλέξιν τοΰ θερ
μογόνου καί διάδοσιν αύτής έπί τοΰ ύδρογόνου.

ΙΙροσέτι, έπειδή τό θερμογόνον είναι τόσον λεπτόν, ώστε δία- 
περα τά διαφανή σώματα άναλόγως τής διαφανείας καί τοΰ έλάσ- 
σονος πάχους αύτών έπεται δτι διαπερα καί τό ΰδωρ. Καί τωόντ* 
έάν δεχθώμεν τάς διά ύαλίνου πεπλατισμένου άγγείου πλήρους 
ΰώατος διερχομένας ακτίνας καί συγκεντρώσωμεν ταύτας διά 
φακοΰ θέλομεν εχει καί πάλιν άρκετήν ποσότητα θερμαντικού.

Ούτε σφοδρός ώσαύτως άνεμος δύναται νά έμποδίση τήν κατ’ 
εύθεΐαν διάδοσιν τοΰ θερμογόνου έ'νεκεν τής λεπτότητος αύτοΰ· 
τοΰτο εύκόλως δύναται έκαστος νά παρατήρηση.

Έκ τών άνωτέρω δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι τό Οερμο- 
γονον κέκτηται πολλάς ιδιότητας άς καί τό μετ’ αύτοΰ συγκε- 
χωνευμένον φως- επομένως καί τήν ιδιότητα τή; άντανακλάσεως, 
άλλά μετά έπαισθητής ζημίας. Έάν τις ήθελεν έρωτήσει, διατί 
«ι έν τη Σελήνη άντανακλώμεναι ήλιακαί άκτΐνες προσπίπτου-

—  151 —



cat έπί τής γης δέν παράγουσι θερμότητα τινα-, Διότι τό Οερμο- 
γόνον ώς καί τό φως αντανακλάται μόνον έπί στιλπνής έπι- 
φανείας καί ούτω μετά πολλής ζημίας τών ιδιοτήτων αύτοΰ* 
καί καθώς τό έκ της Σελήνης φώς είναι άσθενέστατον, καί δέν 
ούναται νά παραβληθηούτε πρός τό έπί τοίχου άντανακλώμενον 
έλάχιστον μέρος τοΰ φωτός, ούτω καί έτι μάλλον τό θερμογό
νον καταστρέφεται έπί τής έπιφανείας τής Σελήνης ώς τό φώς 
έπί τοίχου* καί ταΰτα έπί τη υποθέσει ότι ή Σελήνη δέν εχει άτμο- 
σφαϊραν. Έάν όμως ή Σελήνη εχει άτμοσφαΐραν τότε τό θερμό-! 
γόνον καταναλίσκεται έπ’ αυτής φλεγόμενον συμφώνως πρός τήν 
θεωρίαν ημών.

Διά πειράματος δύναται ν’ άποδειχθη τό άληθές ή μή τής περί 
τής ήλιακής θερμότητος θεωρίας ταύτης. Στερούμενος όμως τών 
μέσων δέν ήδυνήθην νά έκτελέσω τό πείραμα όπως έπαληθεύσω 
τήν θεωρίαν μου ταύτην.

Τό πείραμα δύναται νά έκτελεσθη ώς έξης.
Λαμβάνομεν ύάλινον σφαΐοαν εχουσα μίαν τομήν επίπεδον" 

έν αύτη θέτομεν καταλλήλως θερμόμετρον* κάμνομεν τό έντελές 
κενόν έν αύτή καί παρατηροΰμεντό ύψος τοΰ έν αύτω θερμομέτρου, 
έπειτα έκθέτομεν ούτω κενήν άέρος τήν σφαίραν εις τάς άκτΐνας 
τοΰ ήλίου ούτως ώστε αί ήλιακαί άκτΐνες διερχόμεναι διάτήςέπι- 
πέδου τομής τής σφαίρας νά προσπίπτωσιν έπί τοΰ θερμομέτρου' 
έάν τό θερμόμετρον παρουσιάση έπαισθητήν αύξησιν τής θερμό
τητος τότε ή θεωρία ήμών δέν άληθεύει.

Επειδή τό έντελές κενόν είναι άδύνατον δυνάμεθα νά έκτελέ^ 
σωμεν τό πείραμα άντιστρόφως, πληροΰντες δηλ. τήν σφαίραν 
όξυγόνου πράττομεν τό αύτό* έάν τό θερμόμετρον παρουσιάση 
έπαισθητήν αύξησιν θερμότητος ή θεωρία άληθεύει, ήτοι άληθεύε* 
ότι αί ήλιακαί άκτΐνες φέρουσι τό θερμογόνον, τό όποιον φλέγε
ται άναλόγως τοΰ ποσοΰ τοΰ μεθ’ ου έρχεται εις έπαφήν όξυγό
νου έν τη άτμοσφαίρα ύποθέτων προσέτι ότι τό άζωτον ούδεμίαν 
Ιχει έπί τής ένεργείας ταύτης επιρροήν.

Τήν τροφήν τής ύπάρξεως άπαντα τά ζώντα άρύονται έκ τοΰ 
ήλί?υ. 'Π γή, ινα παράγη τό άναγκαΐον τώ ζώω καί τώ φυτΰ>
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χρηζει τής ένεργείας τοΰ ήλίου, επομένως ή ύπαρξις ζώντων 
καθίσταται άόύνατος μή ύπαρχούσης τής ένεργείας τοΰ ήλίου. 
νΛπαντα τά ζώα προστρέχουσι τοΐς πυροΐς τοΰ ήλίου όπως ζωο- 
γονηθώσι* καί οί έν άβύσσοις ζώντες ΐχθΰς, τοΰ ήλίου λάμπον- 
τος λαμπρώς, σκιρτώντες τρέχουσι ν’ άπολαύωσι φωτός καί θερ- 
μοτητος, ών αί άκτΐνες διαδύουσι τήν διαφάνειαν τών τε ποτα
μών καί θαλασσών.

Έν δέ τοΐς άρκτικοΐς πρός τόν πόλον κλίμασιν ούδεμία βλά- 
στησις! Χιών ! πάγοι πάντοτε καί πανταχοΰ ! Ψΰχος καταστρέ- 
φον καί τήν εύρωστατάτην διοργάνωσιν.

ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΡΕΣ

( τ ε λ ε ιόφ ο ιτο ς  τ ώ ν  Μ α θ η μ α τ ικ ώ ν , )

Μ ■  ----

Δ Υ Ο  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Ι  

ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΔΕΩΝ.
^(συνε'χεια φ υ λ . δ '.)

b ------

VI

Έλησμόνησά τι τό όποιον δέν επρεπε νά λησμονήσω.
Οί ’Λβδηρίται παρ’ ολίγον νά ένάξωσιν ενώπιον τής Βουλής 

τόν Δημόκριτον ώς μάγον, ίσως δέ καί ώς άλχημιστήν. Ευτυ
χώς ή λέξις δέν ήτο γνωστή. 'Ως άθεον όμως πρό πάντων ήδύ- 
ναντο νά τόν κατηγορήσωσι, διότι άνέτεμε τούς βατράχους, καί 
θά τό επραττον, άλλά ολίγοι χρυσοί Δαρεικοί μετέβαλον τό φρό
νημα τοΰ ίερέως τής Λητοΰς, όστις θά ήτο ό Εϊσαγγελεύς ή ό 
Δημόσιος Κατήγορος.

Πάντες δέ συνεφώνησαν ότι ήτο τρελλός ό Δημόκριτος.
Ο Ιπποκράτης έλθών εις έπίσκεψιν τοΰ φιλοσόφου ευρεν αύ- 

τον καταγινόμενον περί τήν άνατομίαν. Συζητών μετ’ αύτοΰ περί 
διαφόρων πραγμάτων ήρχισε νά νοη ότι δέν ήτο αύτός ό τρελλός,
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τόν όποιον έπρεπε νά θεραπεύση άλλά ή πόλις τών Αβδηριτών.
Έν τούτοις έπεχείρησε νά άρχίση τήν θεραπείαν προσφέρων 

εις αύτόν γάλα. Ό Δημόκριτο; παρετήρησεν έπί τινα στιγμήν 
τό ιατρικόν και έμάντευσεν ότι ήτο γάλα μελαίνης αίγός, ήτι; 
πρώτην φοράν ήτο μήτηρ.

Ό 'Ιπποκράτης ένόησεν ότι ό λεγόμενος τρ ελλάς ήτο πολύ 
σοφώτερος τών λεγομένων συνετών και παρελθών ενώπιον τής 
Γερουσίας συνεβούλευσε τούς Άβδηρίτας μετά τινας φιλοφρονή
σεις, άλλως τε άναγκαίας όσον νά μή λιθοβοληθή ό ρήτωρ πριν 
ή τελειώση τόν λόγον του, νά πέμψωσι τά πλοΐα αύτών εις τήν 
Άντίκιρραν καί νά φορτώσωσιν αύτά έλλέβορον, τόν όποιον νά 
φερωσιν εις τήν άγοράν καί, άφοΰ εύχηθώσιν εις τούς θεούς νά 
χαρίση εις τήν βουλήν καί τόν Δήμον τών Αβδηριτών ό,τι τοΐς 
λείπει, νά όιανείμωσιν αύτόν εις τούς πολίτας, έπτά λίτρας είς 
έκαστον. — Είς τούς βουλευτάς όμως παρήγγειλε νά δόσωσι δι
πλάσιάς λίτρας. —

Συγχρόνως δέ όμολογών εαυτόν άνίκανον συνίστα είς αύτούς 
ώς ιατρόν τόν Δημόκριτον. Καί παρακαλών νά μή παρίδωσι τήν 
συμβουλήν του, τήν οποίαν παρέχει αύτοΐς δωρεάν, έχαιρέτισε. 
μετά σεβασμού τό Κοινοβούλιον τών ’Αβδηριτών καί άπήλθεν,

VII

Ά γνωστον άν ό Δημόκριτος είχεν ίδιον φιλοσοφικόν σύστημά.
Ή  κρίσις τοΰ Βειλάνδου ότι ό άνήρ, όστις κατέτριψεν ολό

κληρον τόν βίον αύτοΰ είς περιηγήσεις καί μελετάς, μεθ’ όσα 
καί άν τώ φορτώσωσιν ετη είς τήν ράχιν, ήτο άδύνατον νά συν- 
τάξη ίδιον φιλοσοφικόν σύστημα, είναι ίσως ή ορθότερα πασών.

Μετά τόν θάνατον αύτοΰ άληθώς έκυκλοφόρησαν πλεΐστα όσα 
Ιργα μέ ποικίλας έπιγραφάς άποδιδόμενα είς τόν Δημόκριτον 
άλλά πάντα σχεδόν ταΰτα ήσαν γεννήματα βιβλιοκαπήλων, έξ 
έκείνων, οίτινες έξέδιδον έπανειλλημένως ώς έργα τοΰ Όρφέως 
καί Πυθαγόρα, τά ίδια αύτών δημιουργήματα, έξαπατώντες τούς 
φιλοβίβλους τής έποχής έκείνης.

—  1S4 —

Ό Δημόκριτος έδόξαζεν ώς άρχήν παντός έν τώ κόσμω τ «  
άτομα καί τό κενόν.  Έπίστευεν είς άπειρίαν τινα κόσμων, ών 
έκαστος είς ώρισμένον χρονικόν διάστημα έφθείρετο καί έκ τής 
τέφρας αύτοΰ άνεγεννατο έτερος κόσμος,

'Π ψυχή τοΰ άνθρώπου συνέκειτο έκ τοιούτων τινών άτόμων 
έκ τής κινήσεως τών οποίων παρήχθησαν πάντα τά όντα.

Κατά συνέπειαν απέδιδε τά πάντα—ώςλέγουσιν— είς τυφλήν 
τινα ειμαρμένην, έπίστευεν ότι τά πάντα έκυβέρνα ή άμείλιχος 
εκείνη θεότης, ήτις καλείται άνάγκη .

Ό Δημόκριτος έπίστευεν ότι ή ψυχή είναι διακεχυμένη είς 
όλον τά σώμα τοΰ άνθρώπου καϊ διά τοΰτο πανταχοΰ ύπάρχει 
αίσθησις, ότι δέ έκαστον άτομον αύτής άνταπεκρίνετο είς έκα
στον άτομον τοΰ σώματος.

Άκριβέστερον όμως ό φιλόσοφος τών Άβδήρων έμελέτησε 
καί ποοσδιώρισε τήν κίνησιν τών άστέρων, ήτις κατ’ αύτόν ήτο 
μία, πρός δυσμάς.

Κέντρον τοΰ παντός παρεδέχετο τήν γήν, τά δέ ούράνια σώ
ματα έστρέφοντο περί αύτήν, τά μέν πόρρω μετά πλεεοτερας, 
τά δέ έγγύς μετά έλάσσονος ταχύτατος. Ή  περις·ροφή τοΰ ήλίου 
έτελεΐτο έντός είκοσιτεσσσρων ώρών καί τινων λεπτών, τής δέ 
σελήνης, ήτις έκινεΐτο βραδύτερων πάντων τών ούρανίων σωμά
των, έντός είκοσι καί πέντε ώρών.

Τό σπουδαιότερον εργον τοΰ Δημοκρίτου ήτο ό Διάκοσμος,  
τόν όποιον άνέγνω είς έπήκοον τών Αβδηριτών, καθ’ ήν εποχήν 
νόμος τής βου7νής καί τοΰ Δήμου αύτών άπηγόρευε νά Οάπτων- 
ται είς τούς τάφους τών πατέρων, όσοι έσπατάλησαν τήν πατρι
κήν αύτών περιουσίαν. Ό Δημόκριτος έξηρέθη, καί τότε μάλιστα 
λεγουσιν ότι ήγειραν είς αύτόν άνδριάντας καί τώ έμέτρησαν 
500 τάλαντα.

V I I I

Αέγουσιν ότι περί δυσμάςβίου ό Δημόκριτος άπεφάσισε νά τυφλω- 
θη έκθέσας είς τόν ήλιον χαλκίνην πλάκα, ήτις έξ άντανακλάσεως 
έπεμπεν εις τούς οφθαλμούς αύτοΰ Οερμάς τάς ήλιακάς άκτΐνας.
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Ά λλο ι δέ σοφώτεροι έξηγοΰντες τό φαινόμενον άποδίδουσε 
τήν αιτίαν είς τάς γυναίκας, λέγοντες δτι ό αυστηρός τών ’Αβδή- 
ρων φιλόσοφος έφοβεΐτο μή είσέλθν^ εις πειρασμόν καί έτυφλώθη 
διά νά μή τάς βλέπη.

Ύπάρχουσι δέ καί τινες λέγοντες οτι ήθελε νά βλέπν) βαθύ
τερα τά πράγματα καί διά τοΰτο έτυφλώθη.

Ό Δημόκριτος καταγινόμενος είς τήν άστρονομίαν καί τήν 
άνατομίαν ίσως 6ά ηύχετο διπλούς νά ειχεν οφθαλμούς· ό δέ περί 
τής τυφλώσεως αύτοΰ μΰθος ούδεμιαν δύναται νά εχη ύπόστασιν.

Φθάσας είς βαθύ γήρας εκειτο έπί τής κλίνης ψυχορ ραγών, 
δτε παρετήρησε τήν άδελφήν αύτοΰ τεθλιμμένην, διότι έφοβεΐτο 
μήπως άποθάνη πρό τής έορτής τής Δήμητρος καί δέν δυνηθί^ 
αύτη ενεκα τοΰ πένθους νά παρευρεθί). Ό Δημόκριτος νοήσας 
τοΰτο προσέταξε νά τφ  φέρωσιν άρτους θερμούς άκόμη έκ τοΰ 
κλιβάνου, ή όσμή τών οποίων διετήρησε τήν ζωήν του. Καί δτε 
αί ήμέραι τής έορτής έξέπνευσαν διέταξε νά έκβάλωσι τούς άρ
τους καί ούτως άπεβίωσε τό 4·,ν έτος τής 4 OS’1* Όλυμπιάδος, 
εννέα πρός τοΐς έκατόν ζήσας ετη.

Ένταΰθα λήγει ή ιστορία τοΰ Δημοκρίτου καί μετ’ αύτής η 
παρούσα διατριβή.

Κ . Γ . ΞΕΝΟΣ..
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Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α Σ  
Ν Ε Α Ρ Ο Υ  Φ Υ Σ Ι Ο Δ Ι Φ Ο Υ

ΥΠΟ

LUCIEN ΒΙ ART.

Τήν προτεραίαν τής άναχωρήσεώς μου εις τινα τών συνήθων εκ
δρομών, έν ω διηυθέτου ν τά έρ'^λεΐα,τά κυτία διά τά έντομα,καί έν 
γένει πασαν τήν διά τήν οδοιπορίαν ταύτην άποσκευήν,μέ έπλησία-

tfSv δ εν νεαετής καί μέγάλείτερος υίόςμου,δι’υφους δέ κολακεϋτϊκόδ^ 
τό όποιον συνήθως μετεχειρίζονται τά παιδια δταν θέλουν νάάπο- 
λαύσωσιτήν εύνοιάν τίνος— διπλωματία άκαταμάχητος,ήτις έπι- 
βάλλει ιδία είς τούς γονείς συνθήκας τόσον έπαχθεΐς— μέ ήρώτησέ

— Μήπως μέλλεις νά κάμγ]ς οδοιπορίαν τόσω μακράν ώς τήν 
τοΰ τελευταίου μηνός;

— Μακρυτέραν άκόμη, τφ άπεκρίθην* διότι ή προσεχής διά* 
τήν Ευρώπην άναχώρησίςμου μοίέμπνέει τήν επιθυμίαν νά συμ
πληρώσω δσον οΐόν τε τάχιον τάς συλλογάς μου. Θά μέ ένθυ- 
μήσαι κατά τό διάστημα τής άπουσίας μου; θά ήσαι εύτακτος καί 
δέν θά βασανίζγ^ς τήν μητέρα σου ·,

— Έπεθύμουν κάλλιον νά μή ήσο μακράν μου ώστε νά σέ έν- 
θυμώμαι.

— Πώς! προετίμας νά μέ βλέπγις μένοντα είς Orizava;
— ΤΑ ! οχι ήθελον νά σέ Γδω μέν άναχωροΰντα άλλά  νά

σέ συνοδεύσω.
— Θε-i μου! πώς σκέπτεσαι; Δέν συλλογίζεσαι πόσον θάπαρα- 

πονήσαι καθ’όδόν διά τήν θερμότητα,τήν δίψαν καί τόν κάματον ...
— Πόσον άπατάσαι πάτερ μου ! Έάν ελθω μετά σοΰ θά σοί 

ήμαι λίαν χρήσιμος. Μήπως δέν θά δυνηθώ νά συλλέγω ξύλα, 
νά άνάπτω τήν πυράν, καί νά επαγρυπνώ εις τό ψητόν; χωρίς 
νά λογαριάσωμεν δτι θά συλλάβω ψυχάς καί έντομα διά τάς συλ
λογάς σου καί διά τάς ίδικάς μου.

— Ναι, άλλά είς τήν πρώτην άκανθαν ήτις θά σοΰ σχίσν) τήν 
χεΐρα ή τήν κνήμην θά άρχισες νά κλαί^ς.

— ’Α πάτερ μου σοΰ υπόσχομαι νά μή κλαύσω καί δταν δέν 
δύναμαι κρατηθώ.

Ή  άπάντησις αύτη μοΰ άπέσπασε μειδίαμα.
— Είμεθα λοιπόν σύμφωνοι, άναχωρώ μετά σοΰ άνέκραξεν ό 

Λουκιανός.
— ’Έστω πλήν πρέπει νά συμβουλευθί]ς καί τήν μητέρα σου· 

έάν αύτη δέν βλέπει έμπόδιόν τι, εγώ . . . .  »
Τό παιδίον άπεμακρύνθη τρέχον, χωρίς νά περιμένν) τό τέλος 

τής φράσεώς μου.



Έξηκολούθησα νά καθαρίζω τά εργαλεία μου, σκεπτόμένο? 
*τήν επιθυμίαν τοΰ μικροΰ οδοιπόρου, και ενθυμούμενο; δτι άπό 
τοΰ εβδόμου Ιτου; τή; ηλικία; μου διέτρεχον μακρά; διαστάσεις 
συνοδεύων τόν πατέρα μου,καί δτι εϊ; τήν πρόωρον ταύτην τή: πο
ρεία; συνήθειαν ώφειλον τά ταξείδια τά όποια ήδυνήθην νά άπο- 
τελειώσω,καί ών οί κίνδυνοι καί οί κάματοι κατέπληττόν ρωμαλεω- 
'τέρου; έμοΰ. Έ λεγον άφ’ ενός δτι πριν ή άφήσω τό Μεξικόν ήτο 
ώφέλιμον νά χαράξω ε:.ς τήν φαντασίαν τοΰ παιδό; τινά έκ τή ; 
θέα; τών μεγάλων σκηνών τή ; τροπική; φυσεω;, όπω; κράτησή 
αυτά εί; άνάμνησιν τοΰ θαυμασιου τουτου τοπου, ενθα διήλθεν 
τήν παιδικήν του ήλικίαν. Έσκέφθηνπρό; τούτοι; δτιό Encuerado 
γενναίο; Ίνδό;, δστις μέ υπηρετεί πρό τόσων ετών ύπερηγάπα 
τόν νέον κύριόν του καί ήξευρε νά έπαγρυπνί) επ’ αύτοΰ τόσον 
καλώ; ώ ; έγώ4

Ά φ ’έτέρου,έσκέφθην,δτιδέν Οά κοπιάσω νά έμπνεύσω εΐ; τόν υιόν 
μ,όυτόνερωτα τούτον τών οδοιποριών καί τή ; ζωή; τών περιπετειών^ 
ήτι; ειχε μέν προσθέσειπο7ώ εί; τήν επιστημονικήν μου αποσκευήν, 
άλλ’ ούχί καί εΐ; τήν περιουσίαν μου.Ή ψυχή καί τό σώμα τοΰυίοΰ 
μου 9ά κερδίσωσι εί; ταύτην τήν εκδρομήν τή ; όποια; άπ’έμοΰ έξήρ- 
τητο νά εκτείνω ή νά βραχύνω τήν διάρκειαν.Έν ώ άπεβαινον σχε
δόν έν άγνοια μου συνήγορο; τοΰ Αουκιανοΰ, τον εΐοον να επα. 
νέρχηται όδηγοΰντά διά τή; χειρό; τήν μητέρα του.

— Ποια είναι ή ιστορία αύτη τή ; οδοιπορία; μέ ήρώτησεν ή 
σύζυγό; μου, διά τήν οποίαν λείπει μόνον ή συγκατάθεσί; μου ;

— Τήν ίδικήν μου έβιάσΟην νά τήν δώσω.
-—Διατί φίλε μου νά μή τόν παρα7^άβϊ); πλησίον ·, ό Encuerado 

μοί ύπεσχέΟη δτι δέν Οά τόν άφήση νά άπομακρυνΟί) αύτοΰ 
ποσώ;.

— Πώ; 7^αμβάνει; τό μέρο; του;
— Β7^έπει; δτι έχει τόσην μεγάλην επιθυμίαν νά σέ συνοδεύση!
ΈσκέφΟην εν λεπτόν τή; ώρα; τό όποιον έφάνη εί; τόν Λου

κιανόν ολόκληρο; αιών έπειτα λαβών αυτόν έκ τοΰ ώτο';.
-—Έστω ά; τώ έτοιμάσωμεν τά ενδύματα άπήντησα, διότι Οά 

άναχωρήσωμεν μεΟαύριον άμα τί) αύγί).

—  m  —

Ό Λουκιανό; ολίγου δειν νά παραφρονήση έκ τή; χαρά;4 και 
διατρέχων τήν οικίαν άπ’ άκρου εΐ; άκρον έθεσεν εί; κίνηση» ύπη- 
ρέτα; καί ύπηρετρία;.ΓΓοΰ έχρειάζοντο περικνημίδε;, υποδήματα, 
σάκκο; κυνηγετικό;, σπάθη, μαχαίριον, καί πληθύ; κυτίων διά 
τά έντομα. Ό Encuerado χαίρων έπίση; ώ ; αύτό; τοΰ κατασκεύασεν 
ράβδον χρήσιμον τί] οδοιπορία στερεάν καί έλαφράν. Άπό ταύτη; 
τή ; στιγμή; παρετήρει τ ι; εί; τά δωμάτια καί εί; τά ; αύλά; τόν 
μέλ7νοντα οδοιπόρον πηγαινοερχόμενον, άναρριχώμενον διά 
νά συνηθήση, ώ ; έλεγεν, εΐ; τόν κάματον τών μακρών πορειών· 
έν καιρώ δέ τοΰ γεύματο; δέν έτρωγεν εΐμή μόνον άρτον καί 
ύδωρ διά νά προετοιμάση τόν στόμαχόν του εΐ; τήν τών οδοι
ποριών νηστείαν. "ΩφεΛον δέ νά κατευνάσω τήν ορμήν καί νά συ
στήσω άπάΟειαν εΐ; τήν κεφαλήν ταύτην ήτι; εύρισκετο εί; 
έξαψιν.

Ή  παραμονή τή; άναχωρήσεω; εφθασε. Πο7^λοί τών φίλων μου 
ή7̂ 0ον νά μέ έπισκεφθώσιν ό δέ μικρό; τοΐ; διηγήτο οΓα άνδρα-- 
γαΟήματα έσκόπει νά έκτε7νέσγ)! Συνέτριβεν έκτών προτέρωνδιά 
τοΰ ξίφου;του κεφα7νά; σκορπιών, καί οφεων, ερριπτε κατά γή ; 
δένδρα, έφευρίσκων μέσα φανταστικά διά νά άνάψη πυράν.

—Έάν κυλισθώ έπί τών βράχων έ7^εγε θά γε7νώ διά τά ; άμυ- 
χά; μου, καί άν άπαντήσωμεν τίγρει; . . .

Ή  ηρωική στάσι; τήν οποίαν είχε 7\άβει άποτελείωσε τήν φρά- 
«IV διά τρόπου άρκετά έκφραστικοΰ. Ή  σιωπή ομω; τών ακροα
τών έκαμε τόν Λουκιανόν νά παύση τήν πο7α>7νογίαν, καί νά θέση 
τήν σπάθην του εί; τήν θήκην μέ τρόπον συνεσταλμένον* πάντε; 
δέ μ’ έμέμφθησαν διά τήν άπόφασίν μου ταύτην, τοΰ νά οδηγήσω 
εΐ; τά δάση καί εΐ; τά ; εκτεταμένα; πεδιάδα; παιδίον έννεαετέ;, 
νά τό έκθέσω εί; τόν κάματον, εΐ; τήν βροχήν καί εί; τά ; άσΟε-* 
νεία; ! καί νά κινδυνεύσω Γσω; τήν ζωήν, ή τουλάχιστον τήν υγείαν 
του άσκόπω;. Ή  ομογνωμοσύνη τών φιλικών τούτων παραινέ
σεων μέ έκλόνησε κατά τι

— ΙΙάτερ άνέκραξεν ό Λουκιανό; ένόνων τά ; χεΐρα; του, πρό; 
δυστυχίαν μουΟά παραβί); τόν λόγον σου διά πρώτην φοράν ;

•— Όχι, έπρόσθεσα, μήτε διά πρώτην μήτε διά τελευταίας
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άλλως τε έπιθυμώ να γίνης άνήρ. "Υπαγε νά άναπαυΟής. Πρέπει 
δέ νά έ;υπνήσης πρ'ιν τής τέταρτης ώρας τής πρωίας.

θά  μέ έξέλαβον ίσως άνόητον, άλλά δέν άνησύχουν δι’ αύτό.
Είχα γνωστοποιήσει τήν εκδρομήν ταύτην είς τον φίλον μου 

Trancois Sumichrast έπίστήμονα Ελβετόν γνωστότατον διάτας έν 
τή φυσική ιστορία άνακαλύψεις του, καί μετά τοΰ οποίου έξετέ- 
λεσα πολλάς οδοιπορίας· περί δέ τήν δεκάτην ώραν τής εσπέ
ρας ήρχισα νά υποθέτω δτι ή επιστολή μου άπωλέσθη, δταν 
αίφνης ήκουσα χτύπημα τής θύρας καί μετ’ όλίγον άνεγνώρισα 
τήν χαρμόσυνον φωνήν τοΰ φίλώΰ μου δστις ήρχετο νά ένωΟή 
μέ τήν συνοδίαν μας;

Τοΰ έδήλωσα τούς φόβους καί τάς αμφιβολίας μου δσονάφορα 
τόν υιόν μου. Ουτος δέ ελαβε τό μέρος τοΰ μικροΰ οδοιπόρου.

Αίφνης τότε ό Αουκιανός, δστις ήμιενδεδυμένος εΐχεν άνοί- 
ξει θύραν τινα, έτρεξε πρός τόν φίλον μου, καί ριφθείς έ% αύτοΰ 
τόν ήσπάσΟη ώς συγγενή.

— Είς τήν ηλικίαν σου, είπεν, ό Sumichrast έκαμα τήν περιή- 
γησιν τής ’Ελβετίας, εχων τόν σάκκον είς τούς ώμους, καί τρώ- 
γων ψητόν έκ κρέατος άρκτου. Νομίζω λοιπόν δτι καί σύ Οά προσ-* 
φερθής ώς άνήρ. Έ χει αυτω;

— Μαλιστα Κύριε Sumichrast»
— Θά δυνηΟής νά ζής χωρίς νά πίνης καί νά τρώγης;
— Θά κάμω δπως καί υμείς.
— Έχει καλώς- ύπαγε λοιπόν νά άναπαυθής καί έάν τηρήση<* 

τόν λόγον σου μετά ένα μήνα δταν έπιστρέψωμεν Οά τρέχης 
τόσον ώς νά έχης εζ πόδας.

*- (άκολουΟίϊ)
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